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1. WSTĉP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania ogólne dotycz ce wykonania i
odbioru robót budowlanych, które zostan wykonane w ramach budowy chodnika w ul. Poprzecznej w
Czerwonaku (wraz z przebudow koliduj cej infrastruktury technicznej).
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowi cz

Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i nale y je stosowa

w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objĊtych ST

1.3.1. Charakterystyka przedsi wzi cia
Projekt przewiduje:
x Wycink drzew iglastych
x Rozbiórk istniej cych ogrodze wzd dzia ek nr 38 i 39
x Rozbiórk umocnienia skarpy wykonanego w formie p ytek chodnikowych
35x35 cm
x Budow muru oporowego niweluj cego ró nic wysoko ci pomi dzy rz dnymi
projektowanego chodnika a terenem posesji na dzia kach nr 38, 39 b cego
jednocze nie fundamentem dla ogrodze tych posesji
x Budow chodnika
x Przestawienie koliduj cego s upa energetycznego
x Budow (odtworzenie) ogrodze posesji na dzia kach nr 38, 39
1.3.2 Spis specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
Wymagania ogólne nale y rozumie i stosowa w powi zaniu z ni ej wymienionymi Szczegó owymi
Specyfikacjami Technicznymi:

D.01.01.01
D.01.02.01
D.01.02.04
D.02.01.01
D.04.01.01
D.04.02.01
D.04.05.01
D.04.06.01
D.05.03.23
D.08.01.01
D.10.03.01
D.10.05.01

Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych
Wycinka drzew
Rozbiórki elementów dróg i ulic
Wykonanie wykopów
Koryto wraz z profilowaniem i zag szczeniem pod a
Warstwa odcinaj ca
Podbudowa i ulepszone pod e z kruszywa stabilizowanego cementem
Podbudowa z chudego betonu
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
Kraw niki betonowe, obrze a chodnikowe
Przebudowa napowietrznych linii energetycznych
Mur oporowy wraz z ogrodzeniem

1.4. OkreĞlenia podstawowe
yte w ST wymienione poni ej okre lenia nale y rozumie w ka dym przypadku nast puj co:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie b cy budynkiem, stanowi cy ca
techniczno-u ytkow
(droga) albo jego cz
stanowi
odr bny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, w ze ).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni ty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.3. D ugo mostu - odleg
mi dzy zewn trznymi kraw dziami pomostu, a w przypadku mostów
ukowych z nadsypk - odleg
w wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.
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1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urz dzeniami technicznymi zwi zanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.5. Droga tymczasowa (monta owa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów
obs uguj cych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni cia po jego zako czeniu.
1.4.6. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz ci organu wydaj cego,
wydany zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz dowy dokument przebiegu robót budowlanych,
cy do notowania zdarze i okoliczno ci zachodz cych w toku wykonywania robót, rejestrowania
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania polece i innej korespondencji technicznej pomi dzy
In ynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawc i projektantem.
1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkod terenow dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.
1.4.8. In ynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiaj cego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie
robót i administrowanie kontraktem.
1.4.9. Jezdnia - cz

korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do kierowania robotami i do
wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dziel cymi jezdnie.
1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uk ad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich po czenia.
1.4.13. Konstrukcja no na (prz o lub prz a obiektu mostowego) - cz
obiektu oparta na podporach
mostowych, tworz ca ustrój nios cy dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych.
1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz

wykopu, która jest ograniczona koron drogi i skarpami rowów.

1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu u

enia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16. Ksi ka obmiarów - akceptowany przez In yniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, s
cy do wpisywania przez Wykonawc obmiaru dokonywanych robót w formie wylicze , szkiców i
ew. dodatkowych za czników. Wpisy w ksi ce obmiarów podlegaj
potwierdzeniu przez
In yniera/Kierownika projektu.
1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj cego,
niezb dne do przeprowadzenia wszelkich bada i prób zwi zanych z ocen jako ci materia ów oraz robót.
1.4.18. Materia y - wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania robót, zgodne z dokumentacj projektow i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez In yniera/ Kierownika projektu.
1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkod wodn
pieszego.

dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespó warstw s
cych do przejmowania i rozk adania obci
od ruchu
na pod e gruntowe i zapewniaj cych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa cieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpo rednio oddzia ywaniu ruchu i
czynników atmosferycznych.
b) Warstwa wi ca - warstwa znajduj ca si mi dzy warstw cieraln a podbudow , zapewniaj ca
lepsze roz enie napr
w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow .
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa s
ca do wyrównania nierówno ci podbudowy lub profilu
istniej cej nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna cz
nawierzchni s
ca do przenoszenia obci
od ruchu na pod e.
Podbudowa mo e sk ada si z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
e) Podbudowa zasadnicza - górna cz
podbudowy spe niaj ca funkcje no ne w konstrukcji
nawierzchni. Mo e ona sk ada si z jednej lub dwóch warstw.
f) Podbudowa pomocnicza - dolna cz
podbudowy spe niaj ca, obok funkcji no nych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzia aniem wody, mrozu i przenikaniem cz stek pod a. Mo e
zawiera warstw mrozoochronn , ods czaj
lub odcinaj .
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której g ównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dzia ania mrozu.
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h) Warstwa odcinaj ca - warstwa stosowana w celu uniemo liwienia przenikania cz stek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni le cej powy ej.
i) Warstwa ods czaj ca - warstwa s
ca do odprowadzenia wody przedostaj cej si do nawierzchni.
1.4.21. Niweleta - wysoko ciowe i geometryczne rozwini cie na p aszczy nie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.
1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, k adka dla pieszych i przepust.
1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.
1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodno - zgodno wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a je li
przedzia tolerancji nie zosta okre lony - z przeci tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robót budowlanych.
1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczaj cymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi i zwi zanych z ni urz dze oraz drzew i krzewów. Pas drogowy mo e równie obejmowa teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urz dze chroni cych ludzi i rodowisko przed uci liwo ciami
powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.26. Pobocze - cz
korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urz dze
organizacji i bezpiecze stwa ruchu oraz do ruchu pieszych, s
ca jednocze nie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.
1.4.27. Pod e nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, le cy pod nawierzchni
przemarzania.
1.4.28. Pod e ulepszone nawierzchni - górna warstwa pod
ulepszona w celu umo liwienia przej cia ruchu budowlanego i w

do g boko ci

a, le ca bezpo rednio pod nawierzchni ,
ciwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie In yniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
In yniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotycz ce sposobu realizacji robót lub innych spraw
zwi zanych z prowadzeniem budowy.
1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b

ca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.31. Przedsi wzi cie budowlane - kompleksowa realizacja nowego po czenia drogowego lub ca kowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju pod nym)
istniej cego po czenia.
1.4.32. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkni tym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku w drówek zwierz t dziko yj cych lub urz dze technicznych przez korpus drogowy.
1.4.33. Przeszkoda naturalna - element rodowiska naturalnego, stanowi cy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyk ad dolina, bagno, rzeka, szlak w drówek dzikich zwierz t itp.
1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzie o ludzkie, stanowi ce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyk ad droga, kolej, ruroci g, kana , ci g pieszy lub rowerowy itp.
1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz
dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizacj ,
charakterystyk i wymiary obiektu b cego przedmiotem robót.
1.4.36. Przyczó ek - skrajna podpora obiektu mostowego. Mo e sk ada si z pe nej ciany, s upów lub innych
form konstrukcyjnych, np. skrzy , komór.
1.4.37. Rekultywacja - roboty maj ce na celu uporz dkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.38. Rozpi to

teoretyczna - odleg

mi dzy punktami podparcia (

1.4.39. Szeroko ca kowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odleg
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopad ej do osi pod
konstrukcyjn ustroju nios cego.

yskami), prz

a mostowego.

mi dzy zewn trznymi kraw dziami
nej, obejmuje ca kowit szeroko

1.4.40. Szeroko u ytkowa obiektu - szeroko jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych
rodzajów ruchu oraz szeroko chodników mierzona w wietle por czy mostowych z wy czeniem konstrukcji
przy jezdni do em oddzielaj cej ruch ko owy od ruchu pieszego.
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1.4.41. lepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilo ci (przedmiarem) w kolejno ci technologicznej ich
wykonania.
1.4.42. Teren budowy - teren udost pniony przez Zamawiaj cego dla wykonania na nim robót oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworz ce cz
terenu budowy.
1.4.43. Tunel - obiekt zag biony poni ej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.
1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad lini kolejow lub inn drog dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.4.45. Zadanie budowlane - cz
przedsi wzi cia budowlanego, stanowi ca odr bn ca
konstrukcyjn lub
technologiczn , zdoln do samodzielnego pe nienia funkcji techniczno-u ytkowych. Zadanie mo e polega na
wykonywaniu robót zwi zanych z budow , modernizacj /przebudow , utrzymaniem oraz ochron budowli
drogowej lub jej elementu.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako wykonanych robót, bezpiecze stwo wszelkich czynno ci na
terenie budowy, metody u yte przy budowie oraz za ich zgodno z dokumentacj projektow , ST i poleceniami
In yniera.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiaj cy w terminie okre lonym w dokumentach kontraktowych (umowie) przeka e Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj i
wspó rz dne punktów g ównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji
Przetargowej.
Wykonawca przez uprawnionego geodet wytyczy punkty g ówne trasy oraz zlokalizuje niezb dne
repery.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno za ochron przekazanych mu punktów pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na w asny koszt.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja techniczna przekazywana przez Zamawiaj cego:
Wykonawca otrzyma 2 egz. Dokumentacji Projektowej dla zg oszenia zamiaru rozpocz cia robót
budowlanych – dla przedmiotowego zadania

1.5.3.

ZgodnoĞü Robót z Dokumentacją Projektową i ST

Dokumentacja Projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez In yniera
stanowi cz umowy, a wymagania okre lone w cho by jednym z nich s obowi zuj ce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte by y w ca ej dokumentacji.
W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje kolejno ich
wa no ci wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”).
Wykonawca nie mo e wykorzystywa b dów lub opuszcze w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi In yniera, który podejmie decyzj o wprowadzeniu odpowiednich zmian
lub poprawek.
W przypadku rozbie no ci wymiary podane na pi mie s wa niejsze od wymiarów okre lonych na podstawie
odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materia y b
zgodne z Dokumentacj Projektow i ST.
Dane okre lone w Dokumentacji Projektowej i w ST b
uwa ane za warto ci docelowe, od których
dopuszczalne s odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy materia ów i elementów budowli
musz wykazywa zgodno z okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog przekracza dopuszczalnego
przedzia u tolerancji.
W przypadku, gdy materia y lub Roboty nie b
w pe ni zgodne z Dokumentacj Projektow lub ST i
wp ynie to na niezadowalaj
jako elementu budowli, to takie materia y zostan zast pione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
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a)

Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowe („pod ruchem”)
Wykonawca jest zobowi zany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniej cych obiektów
(jezdnie, cie ki rowerowe, ci gi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urz dzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, a do zako czenia
i odbioru ostatecznego Robót.
Przed przyst pieniem do Robót Wykonawca przedstawi In ynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarz dem drogi i organem zarz dzaj cym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w
okresie trwania budowy. W zale no ci od potrzeb i post pu Robót projekt organizacji ruchu powinien by na bie co
aktualizowany przez Wykonawc . Ka da zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga
ka dorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie obs ugiwa wszystkie tymczasowe
urz dzenia zabezpieczaj ce takie jak: zapory, wiat a ostrzegawcze, sygna y itp., zapewniaj c w ten sposób
bezpiecze stwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni sta e warunki widoczno ci w dzie i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to
nieodzowne ze wzgl dów bezpiecze stwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urz dzenia zabezpieczaj ce b
akceptowane przez In yniera.
Fakt przyst pienia do Robót Wykonawca obwie ci publicznie przed ich rozpocz ciem w sposób uzgodniony
z In ynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo ciach okre lonych przez In yniera, tablic informacyjnych,
których tre b dzie zatwierdzona przez In yniera. Tablice informacyjne b
utrzymywane przez Wykonawc w
dobrym stanie przez ca y okres realizacji Robót.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w
Cen Kontraktow .
1.5.5. Ochrona Ğrodowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowi zek zna i stosowa w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ce
ochrony rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wyka czania Robót Wykonawca b dzie:
a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej,
b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si do przepisów i norm dotycz cych ochrony
rodowiska na terenie i wokó Terenu Budowy oraz b dzie unika uszkodze lub uci liwo ci dla osób lub dóbr
publicznych i innych, a wynikaj cych z nadmiernego ha asu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powsta ych w nast pstwie jego sposobu dzia ania.
Stosuj c si do tych wymaga b dzie mia szczególny wzgl d na:
1) lokalizacj baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk, ukopów i dróg dojazdowych
2)
rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami,
c)mo liwo ci powstania po aru.
1.5.6. Ochrona przeciwpoĪarowa
Wykonawca b dzie przestrzega przepisów ochrony przeciwpo arowej.
Wykonawca b dzie utrzymywa , wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprz t
przeciwpo arowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.
Materia y atwopalne b
sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dost pem osób trzecich.
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako rezultat
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiaáy szkodliwe dla otoczenia
Materia y, które w sposób trwa y s szkodliwe dla otoczenia, nie b
dopuszczone do u ycia.
Nie dopuszcza si u ycia materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu wi kszym od
dopuszczalnego, okre lonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materia y odpadowe u yte do Robót b
mia y aprobat techniczn , wydan przez uprawnion
jednostk , jednoznacznie okre laj ce brak szkodliwego oddzia ywania tych materia ów na rodowisko.
Materia y, które s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zako czeniu Robót ich szkodliwo
zanika (np. materia y pylaste) mog by u yte pod warunkiem przestrzegania wymaga technologicznych
wbudowania. Je eli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma zgod na u ycie tych
materia ów od w ciwych organów administracji pa stwowej.
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Je eli Wykonawca u
materia ów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich u ycie
spowodowa o jakiekolwiek zagro enie rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj cy.
1.5.8. Ochrona wáasnoĞci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochron instalacji na powierzchni ziemi i za urz dzenia podziemne, takie jak
ruroci gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich w adz b cych w cicielami tych urz dze potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj cego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni w ciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz dze w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowi zany jest umie ci w swoim harmonogramie rezerw czasow dla wszelkiego rodzaju
robót, które maj by wykonane w zakresie prze enia instalacji i urz dze podziemnych na terenie budowy i
powiadomi In yniera i w adze lokalne o zamiarze rozpocz cia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi In yniera i zainteresowane w adze oraz b dzie z nimi
wspó pracowa dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie
odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dzia ania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urz dze podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj cego.
Je eli teren budowy przylega do terenów z zabudow mieszkaniow , Wykonawca b dzie realizowa roboty w
sposób powoduj cy minimalne niedogodno ci dla mieszka ców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w s siedztwie budowy, spowodowane jego dzia alno ci .
In ynier b dzie na bie co informowany o wszystkich umowach zawartych pomi dzy Wykonawc a
cicielami nieruchomo ci i dotycz cych korzystania z w asno ci i dróg wewn trznych. Jednak e, ani In ynier ani
Zamawiaj cy nie b dzie ingerowa w takie porozumienia, o ile nie b
one sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w warunkach umowy.
1.5.9. Ograniczenie obciąĪHĔ osi pojazdów
Wykonawca b dzie stosowa si do ustawowych ogranicze nacisków osi na drogach publicznych przy
transporcie materia ów i wyposa enia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezb dne zezwolenia i
uzgodnienia od w ciwych w adz co do przewozu nietypowych wagowo adunków (ponadnormatywnych) i o ka dym
takim przewozie b dzie powiadamia In yniera. In ynier mo e poleci , aby pojazdy nie spe niaj ce tych warunków
zosta y usuni te z terenu budowy. Pojazdy powoduj ce nadmierne obci enie osiowe nie b
dopuszczone na wie o
uko czony fragment budowy w obr bie terenu budowy i Wykonawca b dzie odpowiada za napraw wszelkich robót
w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami In yniera.
1.5.10. BezpieczeĔstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robót Wykonawca b dzie przestrzega przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny
pracy.
W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga sanitarnych.
Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i
odpowiedni odzie dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze stwa
publicznego.
Kierownik Budowy opracuje plan BIOZ zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.) [oraz Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegóáowego zakresu i formy planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz
szczegóáowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzaj cych zagro enia bezpiecze stwa i zdrowia.
(Dz.U. Nr 151, poz. 1256 z 2002 r.)].
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga okre lonych powy ej nie podlegaj odr bnej
zap acie i s uwzgl dnione w Cenie Kontraktowej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron Robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u ywane do Robót od
Daty Rozpocz cia do daty wydania Potwierdzenia Zako czenia przez In yniera.
Wykonawca b dzie utrzymywa Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by prowadzone
w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy by y w zadowalaj cym stanie przez ca y czas, do momentu
odbioru ostatecznego.
Je li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie In yniera powinien rozpocz
Roboty utrzymaniowe nie pó niej ni w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie siĊ do prawa i innych przepisów
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Wykonawca zobowi zany jest zna wszystkie zarz dzenia wydane przez w adze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, które s w jakikolwiek sposób zwi zane z wykonywanymi Robotami i b dzie w pe ni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowie , podczas prowadzenia Robót.
Wykonawca b dzie przestrzegaü praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za wype nienie wszelkich
wymaga prawnych odno nie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprz tu,
materia ów lub urz dze u ytych lub zwi zanych z wykonywaniem robót i w sposób ci y b dzie informowa
In yniera o swoich dzia aniach, przedstawiaj c kopie zezwole i inne odno ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
post powania, obci enia i wydatki wynik e z lub zwi zane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyj tkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez In yniera.
1.5.13. RównowaĪnoĞü norm i przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powo ane s konkretne normy i przepisy, które spe nia maj
materia y, sprz t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, b
obowi zywa postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powo anych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powo ane normy i przepisy s pa stwowe lub odnosz si do konkretnego kraju lub
regionu, mog by równie stosowane inne odpowiednie normy zapewniaj ce równy lub wy szy poziom wykonania
ni powo ane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez In yniera.
Ró nice pomi dzy powo anymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musz by dok adnie opisane przez
Wykonawc i przed one In ynierowi do zatwierdzenia.
1.5.14. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto ciowe, budowle oraz inne pozosta ci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy b
uwa ane za w asno Zamawiaj cego.
Wykonawca zobowi zany jest powiadomi In yniera i post powa zgodnie z jego poleceniami. Je eli w wyniku tych
polece Wykonawca poniesie koszty i/lub wyst pi opó nienia w robotach, In ynier po uzgodnieniu z Zamawiaj cym
i Wykonawc ustali wyd enie czasu wykonania robót i/lub wysoko kwoty, o któr nale y zwi kszy cen
kontraktow .
1.6. Zakres prac towarzysz cych i robót dodatkowych
Prace towarzysz ce:
- obs uga geodezyjna,
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,
- powykonawcza dokumentacja techniczna
Roboty tymczasowe:
- opracowanie i wykonanie tymczasowej organizacji ruchu,
- monta i demonta tymczasowego oznakowania dróg,
- organizacja i likwidacja placu budowy,
Koszt wykonania prac towarzysz cych i robót tymczasowych nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , ze
jest wliczony w cen umown .
2. MATERIAàY
2.1. ħródáa uzyskania materiaáów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia ów przeznaczonych
do Robót, Wykonawca przedstawi In ynierowi do zatwierdzenia szczegó owe informacje dotycz ce proponowanego
ród a wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materia ów jak równie odpowiednie wiadectwa bada
laboratoryjnych oraz próbki materia ów do zatwierdzenia przez In yniera.
Zatwierdzenie partii materia ów z danego ród a nie oznacza automatycznie, e wszelkie materia y z danego
ród a uzyskaj zatwierdzenie.
Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada w celu udokumentowania, e materia y uzyskane z
dopuszczonego ród a w sposób ci y spe niaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie post pu Robót.
2.2. Pozyskiwanie materiaáów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole od w cicieli i odno nych w adz na pozyskanie materia ów z
jakichkolwiek róde miejscowych w czaj c w to ród a wskazane przez Zamawiaj cego i jest zobowi zany
dostarczy In ynierowi wymagane dokumenty przed rozpocz ciem eksploatacji ród a.
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Wykonawca przedstawi In ynierowi do zatwierdzenia dokumentacj zawieraj
raporty z bada terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowan przez siebie metod wydobycia i selekcji, uwzgl dniaj c aktualne decyzje o
eksploatacji organów administracji pa stwowej i samorz dowej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno za spe nienie wymaga ilo ciowych i jako ciowych materia ów
pochodz cych ze róde miejscowych.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytu u wydobycia materia ów, dzier awy i inne jakie oka si
potrzebne w zwi zku z dostarczeniem materia ów do Robót.
Humus i nadk ad czasowo zdj te z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materia ów miejscowych b
formowane w ha dy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko czeniu Robót.
Wszystkie odpowiednie materia y pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy b
wykorzystane do Robót lub odwiezione na odk ad odpowiednio do wymaga umowy lub
wskaza In yniera.
Wykonawca nie b dzie prowadziü adnych wykopów w obr bie Terenu Budowy poza tymi, które zosta y
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, e uzyska na to pisemn zgod In yniera.
Eksploatacja róde materia ów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi zuj cymi na danym
obszarze.
2.3. Materiaáy nie odpowiadające wymaganiom
Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan przez Wykonawc wywiezione z Terenu Budowy i z one w
miejscu wskazanym przez In yniera. Je li In ynier zezwoli Wykonawcy na u ycie tych materia ów do innych robót,
ni te dla których zosta y zakupione, to koszt tych materia ów zostanie odpowiednio przewarto ciowany
(skorygowany) przez In yniera.
Ka dy rodzaj Robót, w którym znajduj si nie zbadane i nie zaakceptowane materia y, Wykonawca wykonuje na
asne ryzyko, licz c si z jego nieprzyj ciem, usuni ciem i niezap aceniem.
2.4. Wariantowe stosowanie materiaáów
Je li Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj mo liwo wariantowego zastosowania rodzaju materia u w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi In yniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed u yciem
tego materia u, albo w okresie d szym, je li b dzie to potrzebne z uwagi na wykonanie bada wymaganych przez
In yniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by pó niej zmieniany bez zgody In yniera.
2.5. Przechowywanie i skáadowanie materiaáów
Wykonawca zapewni aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b
one u yte do Robót, by y
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoj jako i w ciwo ci i by y dost pne do kontroli przez
In yniera.
Miejsca czasowego sk adowania materia ów b
zlokalizowane w obr bie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z In ynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc i
zaakceptowanych przez In ynier.

2.6. Inspekcja wytwórni materiaáów
Wytwórnie materia ów mog by okresowo kontrolowane przez In yniera w celu sprawdzenia zgodno ci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materia ów mog by pobierane w celu sprawdzenia ich
ciwo ci. Wyniki tych kontroli b
stanowi podstaw do akceptacji okre lonej partii materia ów pod wzgl dem
jako ci.
W przypadku, gdy In ynier b dzie przeprowadza inspekcj wytwórni musz by spe nione nast puj ce warunki:
a) In ynier b dzie mia zapewnion wspó prac i pomoc Wykonawcy oraz producenta materia ów w czasie
przeprowadzania inspekcji,
b) In ynier b dzie mia wolny dost p, w dowolnym czasie, do tych cz ci wytwórni, gdzie odbywa si produkcja
materia ów przeznaczonych do realizacji robót,
c)Je eli produkcja odbywa si w miejscu nie nale cym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla In yniera zezwolenie
dla przeprowadzenia inspekcji i bada w tych miejscach.
3. SPRZĉT
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu
na jako wykonywanych Robót. Sprz t u ywany do Robót powinien by zgodny z ofert Wykonawcy i powinien
odpowiada pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót,
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zaakceptowanym przez In yniera; w przypadku braku ustale w wymienionych wy ej dokumentach sprz t powinien
by uzgodniony i zaakceptowany przez In yniera.
Liczba i wydajno sprz tu powinny gwarantowa przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami okre lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach In yniera.
Sprz t b cy w asno ci Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania Robót ma by utrzymywany w dobrym stanie i
gotowo ci do pracy. Powinien by zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami dotycz cymi jego
ytkowania.
Wykonawca dostarczy In ynierowi kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania i
bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca b dzie konserwowa sprz t jak równie naprawia lub wymienia sprz t niesprawny.
Je eli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj mo liwo wariantowego u ycia sprz tu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi In yniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj przed u yciem
sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji In yniera, nie mo e by pó niej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków umowy, zostan
przez In yniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn niekorzystnie na
jako wykonywanych Robót i w ciwo ci przewo onych materia ów.
Liczba rodków transportu b dzie zapewnia prowadzenie Robót zgodnie z zasadami okre lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach In yniera, w terminie przewidzianym umow .
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b
spe nia wymagania dotycz ce przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na o i innych parametrów technicznych.
rodki transportu nie spe niaj ce tych warunków mog by dopuszczone przez In yniera, pod warunkiem
przywrócenia stanu pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca b dzie usuwa na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jako
zastosowanych materia ów i wykonywanych Robót, za ich zgodno z Dokumentacj Projektow , wymaganiami ST,
PZJ, projektem organizacji Robót opracowanym przez Wykonawc oraz poleceniami In yniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko ci wszystkich
elementów Robót zgodnie z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pi mie przez In yniera.
B dy pope nione przez Wykonawc w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostan , usuni te przez Wykonawc , na
asny koszt, z wyj tkiem, kiedy dany b d oka e si skutkiem b du zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy
na pi mie przez In yniera.
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysoko ci przez In yniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno ci za ich dok adno .
Decyzje In yniera dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów Robót b
oparte na
wymaganiach okre lonych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST, a tak e w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji In ynier uwzgl dni wyniki bada materia ów i Robót, rozrzuty normalnie
wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach materia ów, do wiadczenia z przesz ci, wyniki bada naukowych oraz
inne czynniki wp ywaj ce na rozwa an kwesti .
Polecenia In yniera powinny by wykonywane przez Wykonawc w czasie okre lonym przez In yniera pod
gro
zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytu u poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOĝCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakoĞci
Wykonawca jest zobowi zany opracowa i przedstawi do akceptacji In yniera programu zapewnienia jako ci. W
programie zapewnieni jako ci Wykonawca powinien okre li zamierzony sposób wykonywania Robót, mo liwo ci
techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantuj cy wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacj Projektow , ST
oraz ustaleniami.
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Program zapewnienia jako ci powinien zawiera :
a) cz ogóln opisuj :
- organizacj wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
- organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
- sposób zapewnienie bhp.,
- wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jako i terminowo wykonania poszczególnych elementów Robót,
- system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci wykonywanych Robót,
- wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w asnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci prowadzenie bada ),
- sposób oraz form gromadzenia wyników bada laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw
mechanizmów steruj cych, a tak e wyci ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposób i form przekazywania tych informacji In ynierowi;
b) cz szczegó ow opisuj dla ka dego asortymentu Robót:
- wykaz maszyn i urz dze stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposa eniem w mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo rodków transportu oraz urz dze do magazynowania i za adunku materia ów, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony adunków przed utrat ich w ciwo ci w czasie transportu,
- sposób i procedur pomiarów i bada (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie urz dze , itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów Robót,
- sposób post powania z materia ami i Robotami nie odpowiadaj cymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakoĞci Robót
Celem kontroli Robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi gn za on jako
Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe kontrol Robót i jako ci materia ów. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, w czaj c personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne do
pobierania próbek i bada materia ów oraz Robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli In ynier mo e za da od Wykonawcy przeprowadzenia bada w celu
zademonstrowania, e poziom ich wykonywania jest zadowalaj cy.
Wykonawca b dzie przeprowadza pomiary i badania materia ów oraz Robót z cz stotliwo ci zapewniaj
stwierdzenie, e Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu bada i ich cz stotliwo s okre lone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zosta y one tam okre lone, In ynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni
wykonanie Robót zgodnie z umow .
Wykonawca dostarczy In ynierowi wiadectwa, e wszystkie stosowane urz dzenia i sprz t badawczy posiadaj
wa
legalizacj , zosta y prawid owo wykalibrowane i odpowiadaj wymaganiom norm okre laj cych procedury
bada .
In ynier b dzie mie nieograniczony dost p do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
In ynier b dzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci gni ciach dotycz cych
urz dze laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je eli
niedoci gni cia te b
tak powa ne, e mog wp yn ujemnie na wyniki bada , In ynier natychmiast wstrzyma
ycie do Robót badanych materia ów i dopu ci je do u ycia dopiero wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostan usuni te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako tych materia ów.
Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada materia ów ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki b
pobierane losowo. Zaleca si stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog by z jednakowym prawdopodobie stwem wytypowane
do bada .
In ynier b dzie mie zapewnion mo liwo udzia u w pobieraniu próbek.
Pojemniki do pobierania próbek b
dostarczone przez Wykonawc i zatwierdzone przez In yniera. Próbki
dostarczone przez Wykonawc do bada wykonywanych przez In yniera b
odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposób zaakceptowany przez In yniera.
Na zlecenie In yniera Wykonawca b dzie przeprowadza dodatkowe badania tych materia ów, które budz
tpliwo ci co do jako ci, o ile kwestionowane materia y nie zostan przez Wykonawc usuni te lub ulepszone z
asnej woli. Koszty tych dodatkowych bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy.
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6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary b
przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa mo na wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez In yniera.
Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi In yniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki do akceptacji
In yniera.
6.5. Raporty z badaĔ
Wykonawca b dzie przekazywa In ynierowi kopie raportów z wynikami bada jak najszybciej, nie pó niej
jednak ni w terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci.
Wyniki bada (kopie) b
przekazywane In ynierowi na formularzach wed ug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez InĪyniera
In ynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materia ów w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materia ów powinien udzieli mu niezb dnej pomocy.
In ynier, dokonuj c weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawc , b dzie ocenia
zgodno materia ów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników w asnych bada kontrolnych jak i wyników
bada dostarczonych przez Wykonawc .
In ynier powinien pobiera próbki materia ów i prowadzi badania niezale nie od Wykonawcy, na swój koszt.
Je eli wyniki tych bada wyka , e raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to In ynier oprze si wy cznie na
asnych badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i robót z dokumentacj projektow i ST. Mo e równie zleci ,
sam lub poprzez Wykonawc , przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada niezale nemu laboratorium. W
takim przypadku ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada i pobierania próbek poniesione zostan przez
Wykonawc .
6.7. Certyfikaty i deklaracje
In ynier mo e dopu ci do u ycia tylko te materia y, które posiadaj :
1.
certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno z kryteriami technicznymi
okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w ciwych przepisów i dokumentów
technicznych,
2. deklaracj zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z:
Polsk Norm lub
aprobat techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je eli
nie s obj te certyfikacj okre lon w pkt 1
i które spe niaj wymogi ST.
W przypadku materia ów, dla których ww. dokumenty s wymagane przez ST, ka da partia
dostarczona do robót b dzie posiada te dokumenty, okre laj ce w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemys owe musz posiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada b
dostarczone przez
Wykonawc In ynierowi/Kierownikowi projektu.
Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj tych wymaga b
odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym Zamawiaj cego i Wykonawc w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do ko ca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowi zuj cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy b
dokonywane na bie co i b dotyczy przebiegu Robót, stanu bezpiecze stwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Ka dy zapis w Dzienniku Budowy b dzie opatrzony dat jego dokonania, podpisem osoby, która dokona a zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska s bowego. Zapisy b
czytelne, dokonane trwa technik , w
porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Za czone do Dziennika Budowy protoko y i inne dokumenty b
oznaczone kolejnym numerem za cznika i
opatrzone dat i podpisem Wykonawcy i In yniera.
Do Dziennika Budowy nale y wpisywa w szczególno ci:
- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- dat przekazania przez Zamawiaj cego Dokumentacji Projektowej,
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-

dat uzgodnienia przez In yniera programu zapewnienia jako ci i harmonogramów Robót,
terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów Robót,
przebieg Robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
uwagi i polecenia In yniera,
daty zarz dzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
zg oszenia i daty odbiorów Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i ostatecznych
odbiorów Robót,
- wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania Robót podlegaj cych ograniczeniom lub
wymaganiom szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
- dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robót,
- dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,
- dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada z
podaniem, kto je przeprowadza ,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadza ,
- inne istotne informacje o przebiegu Robót.
Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy b
przed one In ynierowi do
ustosunkowania si .
Decyzje In yniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj cia lub
zaj ciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje In yniera do ustosunkowania si . Projektant nie jest jednak
stron umowy i nie ma uprawnie do wydawania polece Wykonawcy Robót.
(2) KsiąĪka Obmiarów
Ksi ka Obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego z elementów
Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza si w sposób ci y w jednostkach przyj tych w Kosztorysie i
wpisuje do Ksi ki Obmiarów .
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia ów, orzeczenia o jako ci
materia ów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada Wykonawcy b
gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi za czniki do odbioru Robót. Winny by udost pnione na
ka de yczenie In yniera.
(4) Pozostaáe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) nast puj ce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj zadania budowlanego,
b) protoko y przekazania Terenu Budowy,
c)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protoko y odbioru Robót,
e)protoko y z narad i ustale ,
f) korespondencj na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy b
przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy b
zawsze dost pne dla In yniera i przedstawiane do wgl du na yczenie
Zamawiaj cego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar Robót b dzie okre la faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacj Projektow i ST,
w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
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Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu In yniera o zakresie obmierzanych Robót i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru b
wpisane do Ksi ki Obmiarów.
Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ciach podanych w lepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich Robót. B dne dane
zostan poprawione wg instrukcji In yniera na pi mie.
Obmiar gotowych Robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci wymagan do celu miesi cznej p atno ci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc i In yniera.
7.2. Zasady okreĞlania iloĞci Robót i materiaáów
D ugo ci i odleg ci pomi dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b
obmierzone poziomo wzd linii
osiowej.
Je li Specyfikacje Techniczne w ciwe dla danych Robót nie wymagaj tego inaczej, obj to ci b
wyliczone w
m3 jako d ugo pomno ona przez redni przekrój.
Ilo ci, które maj by obmierzone wagowo, b
wa one w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.
7.3. Urządzenia i sprzĊt pomiarowy
Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót b
zaakceptowane przez
In yniera.
Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te lub sprz t wymagaj
bada atestuj cych to Wykonawca b dzie posiada wa ne wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urz dzenia pomiarowe b
przez Wykonawc utrzymywane w dobrym stanie, w ca ym okresie
trwania Robót.
7.4. Wagi i zasady waĪenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. B dzie utrzymywa to wyposa enie zapewniaj c w sposób ci y zachowanie dok adno ci wg norm
zatwierdzonych przez In yniera.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary b
przeprowadzone przed cz ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a tak e w
przypadku wyst powania d szej przerwy w Robotach.
Obmiar Robót zanikaj cych przeprowadza si w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robót podlegaj cych zakryciu przeprowadza si przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b
wykonane w sposób zrozumia y i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci b
uzupe nione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Ksi ki Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog by do czone w formie oddzielnego za cznika do
Ksi ki Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z In ynierem.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zale no ci od ustale odpowiednich ST, Roboty podlegaj nast puj cym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,
b) odbiorowi cz ciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci wykonywanych Robót,
które w dalszym procesie realizacji ulegn zakryciu.
Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu Robót.
Odbioru Robót dokonuje In ynier.
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Gotowo danej cz ci Robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem In yniera. Odbiór b dzie przeprowadzony niezw ocznie, nie pó niej jednak ni w ci gu 3 dni od
daty zg oszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie In yniera.
Jako i ilo Robót ulegaj cych zakryciu ocenia In ynier na podstawie dokumentów zawieraj cych komplet wyników
bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacj Projektow , ST i
uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór czĊĞciowy
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci Robót. Odbioru cz ciowego Robót dokonuje si
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje In ynier.
8.4.Odbiór ostateczny Robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilo ci, jako ci i
warto ci.
Ca kowite zako czenie Robót oraz gotowo do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez Wykonawc wpisem
do Dziennika Budowy z bezzw ocznym powiadomieniem na pi mie o tym fakcie In yniera.
Odbiór ostateczny Robót nast pi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, licz c od dnia potwierdzenia przez
In yniera zako czenia Robót i przyj cia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci In yniera i Wykonawcy.
Komisja odbieraj ca Roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie przed onych dokumentów, wyników bada
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania Robót z Dokumentacj Projektow i ST.
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna si z realizacj ustale przyj tych w trakcie odbiorów Robót
zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zw aszcza w zakresie wykonania Robót uzupe niaj cych i Robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupe niaj cych w warstwie cieralnej
lub Robotach wyko czeniowych, komisja przerwie swoje czynno ci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj projektow i ST z uwzgl dnieniem tolerancji
i nie ma wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze stwo ruchu, komisja dokona potr ce ,
oceniaj c pomniejszon warto wykonywanych robót w stosunku do wymaga przyj tych w dokumentach
umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokó odbioru ostatecznego Robót
sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa nast puj ce dokumenty:
1. Dokumentacj Projektow podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkow , je li zosta a sporz dzona w
trakcie realizacji umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupe niaj ce lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dzienniki Budowy i Ksi ki Obmiarów (orygina y).
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada i oznacze laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
6. Deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów zgodnie z ST i ew. PZJ.
7. Opini technologiczn sporz dzon na podstawie wszystkich wyników bada i pomiarów za czonych do
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na prze enie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o wietlenia itp.) oraz protoko y odbioru i przekazania tych robót w cicielom urz dze .
9. Geodezyjn inwentaryzacj powykonawcz Robót i sieci uzbrojenia terenu.
10. Kopi mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b
gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót.
Wszystkie zarz dzone przez komisj Roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b
zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiaj cego.
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót zwi zanych z usuni ciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistnia ych w okresie gwarancyjnym.
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Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny Robót”.
9. PODSTAWA PàATNOĝCI
9.1 Ustalenia Ogólne
Podstaw p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc za jednostk obmiarow
ustalon dla danej pozycji Kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych rycza towo podstaw p atno ci jest warto (kwota) podana
przez Wykonawc w danej pozycji Kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota rycza towa pozycji Kosztorysowej b dzie uwzgl dnia wszystkie
czynno ci, wymagania i badania sk adaj ce si na jej wykonanie, okre lone dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty rycza towe Robót b
obejmowa :
- Robocizn bezpo redni wraz z towarzysz cymi kosztami
- Warto zu ytych Materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu
na Teren Budowy.
- Warto pracy Sprz tu wraz z towarzysz cymi kosztami,
- Koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- Podatki obliczane zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nale y wlicza podatku VAT.
9.2 Warunki Umowy i Wymagania Ogólne D-M-00.00.00
Koszt dostosowania si do wymaga Warunków Kontraktu i Wymaga Ogólnych zawartych w D-M00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okre lone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z In ynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu In ynierowi/Kierownikowi projektu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie wynikaj cych z post pu robót,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiecze stwa ruchu,
(c) op aty/dzier awy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcj tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ników, barier, oznakowa i drena u,
(f) tymczasow przebudow urz dze obcych.
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowa pionowych, poziomych,
barier i wiate ,
(b) utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Koszty opracowania, wykonania, utrzymania i rozebrania objazdów ponosi Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówie publicznych (Dz. U. Nr 19 z 09.02.2004 r. poz. 177 – z
pó niejszymi zmianami) wraz z obowi zuj cymi przepisami wykonawczymi.

2.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z pó niejszymi zmianami.
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3.

Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz.
430).

4.

Ustawa o dost pie do informacji o rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzia ywania na rodowisko z
dnia 9 listopada 2000 r. (Dz. U Nr 109/2000 poz. 1157).

5.

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z
pó niejszymi zmianami.

6.

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92/2004 poz. 881) wraz z pó niejszymi
zmianami.

7.

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie oceny zgodno ci, wymaga

jakie powinny spe nia

notyfikowane jednostki uczestnicz ce w ocenie zgodno ci oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych
oznakowaniem CE z dnia 11 sierpnia 2004 r. (Dz. U. Nr 195/2004 poz. 2011).
8.

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym z dnia 11 sierpnia 2004 r. (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

9.

Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materia ów oraz nowych metod wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995 poz. 48)

10. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133 z 2003 r.).
11. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. w sprawie okre lenia szczegó owego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno – u ytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 2004 r.).
12. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz cej
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z
2003 r.).
13. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
monta u i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. Nr 138, poz. 1555 z 2001r.).
14. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta u
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i
ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z 2002 r.).
15. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r.
w sprawie znaków i sygna ów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz.1393 z 2002 r.).
16.

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegó owego zakresu i
formy planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz szczegó owego zakresu rodzajów robót budowlanych,
stwarzaj cych zagro enia bezpiecze stwa i zdrowia. (Dz.U. Nr 151, poz. 1256 z 2002 r.).

17. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z 2003r.).
18. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pa dziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowa nionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 237,
poz. 2375 z 2004 r.).
19. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowa nionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 249, poz. 2497 z 2004 r.).
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SZCZEGÓàOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.01.01

ODTWORZENIE TRASY
I PUNKTÓW WYSOKOĝCIOWYCH
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1. WstĊp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
zwi zanych z wyznaczeniem trasy i jej punktów wysoko ciowych które zostan wykonane w ramach budowy chodnika w
ul. Poprzecznej w Czerwonaku (wraz z przebudow koliduj cej infrastruktury technicznej).
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 objĊtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi zanych z wszystkimi
czynno ciami umo liwiaj cymi i maj cymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej.
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych
Roboty pomiarowe, zwi zane z odtworzeniem trasy i punktów wysoko ciowych obejmuj :
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko ciowego punktów g ównych osi trasy i punktów wysoko ciowych,
b) uzupe nienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko ciowych (reperów roboczych),
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwa y, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób
atwiaj cy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.3.2. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robót.
1.4. OkreĞlenia podstawowe
1.4.1. Punkty g ówne trasy - punkty za amania osi trasy, punkty kierunkowe oraz pocz tkowy i ko cowy punkt trasy.
1.4.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za zgodno z Dokumentacj Projektow ST i
poleceniami In yniera.
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. Materiaáy
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiaáów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiaáów
Do utrwalenia punktów g ównych trasy nale y stosowa pale drewniane z gwo dziem lub pr tem stalowym,
upki betonowe albo rury metalowe o d ugo ci oko o 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granic robót ziemnych, w s siedztwie punktów za amania trasy, powinny
mie rednic od 0,15 do 0,20 m i d ugo od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozosta ych punktów nale y stosowa paliki drewniane rednicy od 0,05 do 0,08 m i d ugo ci
oko o 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniej cej nawierzchni bolce stalowe rednicy 5 mm i d ugo ci od 0,04 do
0,05 m.
wiadki” powinny mie d ugo oko o 0,50 m i przekrój prostok tny.
3.

SprzĊt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. SprzĊt pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysoko ciowych nale y stosowa nast puj cy sprz t:
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-

teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
dalmierze,
tyczki,
aty,
ta my stalowe, szpilki.

Sprz t stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysoko ciowych powinien gwarantowa uzyskanie
wymaganej dok adno ci pomiaru.
4.

Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport sprzĊtu i materiaáów
Sprz t i materia y do odtworzenia trasy mo na przewozi dowolnymi rodkami transportu.
5.

Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by wykonane zgodnie z obowi zuj cymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7).
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien przej od Zamawiaj cego dane zawieraj ce lokalizacj i
wspó rz dne punktów g ównych trasy oraz reperów.
W oparciu o materia y dostarczone przez Zamawiaj cego, Wykonawca powinien przeprowadzi obliczenia i
pomiary geodezyjne niezb dne do szczegó owego wytyczenia robót.
Prace pomiarowe powinny by wykonane przez osoby posiadaj ce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowa In yniera o wszelkich b dach wykrytych w wytyczeniu
punktów g ównych trasy i (lub) reperów roboczych. B dy te powinny by usuni te na koszt Zamawiaj cego.
Wykonawca powinien sprawdzi czy rz dne terenu okre lone w dokumentacji projektowej s zgodne z
rzeczywistymi rz dnymi terenu. Je eli Wykonawca stwierdzi, e rzeczywiste rz dne terenu istotnie ró ni si od
rz dnych okre lonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi o tym In yniera. Ukszta towanie terenu w
takim rejonie nie powinno by zmieniane przed podj ciem odpowiedniej decyzji przez In yniera. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikaj ce z ró nic rz dnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rz dnych rzeczywistych,
akceptowane przez In yniera, zostan wykonane na koszt Zamawiaj cego. Zaniechanie powiadomienia In yniera
oznacza, e roboty dodatkowe w takim przypadku obci
Wykonawc .
Wszystkie roboty, które bazuj na pomiarach Wykonawcy, nie mog by rozpocz te przed zaakceptowaniem
wyników pomiarów przez In yniera.
Punkty wierzcho kowe, punkty g ówne trasy i punkty po rednie osi trasy musz by zaopatrzone w oznaczenia
okre laj ce w sposób wyra ny i jednoznaczny charakterystyk i po enie tych punktów. Forma i wzór tych oznacze
powinny by zaakceptowane przez In yniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron wszystkich punktów pomiarowych i ich oznacze w czasie trwania
robót. Je eli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiaj cego zostan zniszczone przez Wykonawc wiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostan one odtworzone na
koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozosta e prace pomiarowe konieczne dla prawid owej realizacji robót nale do obowi zków
Wykonawcy.
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów gáównych osi trasy i punktów wysokoĞciowych
Punkty wierzcho kowe trasy i inne punkty g ówne powinny by zastabilizowane w sposób trwa y, przy u yciu
pali drewnianych lub s upków betonowych, a tak e dowi zane do punktów pomocniczych, po onych poza granic
robót ziemnych. Maksymalna odleg
pomi dzy punktami g ównymi na odcinkach prostych nie mo e przekracza 500
m.
Zamawiaj cy powinien za
robocze punkty wysoko ciowe (repery robocze) wzd osi trasy drogowej, a
tak e przy ka dym obiekcie in ynierskim.
Maksymalna odleg
mi dzy reperami roboczymi wzd trasy drogowej w terenie p askim powinna wynosi
500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna by odpowiednio zmniejszona, zale nie od jego
konfiguracji.
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Repery robocze nale y za
poza granicami robót zwi zanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów
towarzysz cych. Jako repery robocze mo na wykorzysta punkty sta e na stabilnych, istniej cych budowlach wzd trasy
drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze nale y za
w postaci s upków betonowych lub grubych
kszta towników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczaj cy osiadanie, zaakceptowany przez In yniera.
Rz dne reperów roboczych nale y okre la z tak dok adno ci , aby redni b d niwelacji po wyrównaniu by
mniejszy od 4 mm/km, stosuj c niwelacj podwójn w nawi zaniu do reperów pa stwowych.
Repery robocze powinny by wyposa one w dodatkowe oznaczenia, zawieraj ce wyra ne i jednoznaczne
okre lenie nazwy reperu i jego rz dnej.
5.4. Odtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy nale y wykona w oparciu o dokumentacj projektow oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiaj cego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pa stwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okre lonej w
dokumentacji projektowej.
trasy powinna by wyznaczona w punktach g ównych i w punktach po rednich w odleg ci zale nej od
charakterystyki terenu i ukszta towania trasy, lecz nie rzadziej ni co 50 metrów.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie mo e
by wi ksze ni 5cm. Rz dne niwelety punktów osi trasy nale y wyznaczy z dok adno ci do 1cm w stosunku do
rz dnych niwelety okre lonych w dokumentacji projektowej.
Do utrwalenia osi trasy w terenie nale y u
materia ów wymienionych w pkt 2.2.
Usuni cie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zast pi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granic robót.
5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie kraw dzi nasypów i wykopów na powierzchni
terenu (okre lenie granicy robót), zgodnie z dokumentacj projektow oraz w miejscach wymagaj cych uzupe nienia dla
poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez In yniera.
Do wyznaczania kraw dzi nasypów i wykopów nale y stosowa dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nale y stosowa w przypadku nasypów o wysoko ci przekraczaj cej 1 metr oraz wykopów g bszych ni 1 metr.
Odleg
mi dzy palikami lub wiechami nale y dostosowa do ukszta towania terenu oraz geometrii trasy drogowej.
Odleg
ta co najmniej powinna odpowiada odst powi kolejnych przekrojów poprzecznych.
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umo liwia wykonanie nasypów i wykopów o kszta cie zgodnym
z dokumentacj projektow .
6. Kontrola jakoĞci robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakoĞci prac pomiarowych
Kontrol jako ci prac pomiarowych zwi zanych z odtworzeniem trasy i punktów wysoko ciowych nale y
prowadzi wed ug ogólnych zasad okre lonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.4.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
8.

Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
8.2. Sposób odbioru robót
Odbiór robót zwi zanych z odtworzeniem trasy w terenie nast puje na podstawie szkiców i dzienników
pomiarów geodezyjnych lub protokó u z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedk ada In ynierowi.
9.

Podstawa páatnoĞci
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9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy páatnoĞci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktów g ównych osi trasy i punktów wysoko ciowych,
- uzupe nienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko ciowych,
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,
- zastabilizowanie punktów w sposób trwa y, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie u atwiaj ce odszukanie i
ewentualne odtworzenie,
- wykonanie pomiarów dla inwentaryzacji powykonawczej obiektu,
- wykonanie mapy powykonawczej na mapie zasadniczej i w czenie jej do zasobów geodezyjnych
10. Przepisy związane
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obs uga inwestycji, G ówny Urz d Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysoko ciowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko ciowe, GUGiK 1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.02.01

WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW
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1. WstĊp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
zwi zanych z usuni ciem drzew w pasie prowadzonych robót, które zostan wykonane w ramach budowy
chodnika w ul. Poprzecznej w Czerwonaku (wraz z przebudow koliduj cej infrastruktury technicznej).

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 obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz
przydro nych i obejmuj :
a)
b)
c)
d)
e)

prowadzenia robót zwi zanych z wycink drzew

wycink drzew w pasie terenu przeznaczonego pod budow chodnika (rejon muru oporowego):
karczowanie ga zi i karpiny oraz uporz dkowanie miejsca prowadzonych robót.
usuni cie samosiewów,
wycink suchych ga zi na pozostawianych drzewach,
odtransportowanie materia u z wycinki - odleg
okre la Oferent

1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami oraz Specyfikacj
Techniczn D-M.00.00.00."Wymagania ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako
Projektow , ST i poleceniami In yniera.

ich wykonania oraz za zgodno

z Dokumentacj

Przy wykonywaniu wycinki drzew nale y bezwzgl dnie przestrzega przepisów bhp odno nie wycinki
drzew. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

2. Materiaáy
Nie wyst puj .

3. SprzĊt
3.1. Roboty zwi zane z wyci ciem drzewa oraz poci ciem drewna na kloce, nale y wykona
spalinow lub inn do tego typu prac. Powy szy sprz t musi by sprawny technicznie.

cuchow pi

3.2. Roboty ziemne zwi zane z odkopaniem korzeni wyci tego drzewa oraz z zasypaniem do u po
wyci gni tym pniu, mo na wykona r cznie lub przy u yciu dowolnego sprz tu mechanicznego,
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
3.3.Roboty zwi zane z przewróceniem odci tego drzewa, odci gni ciem go oraz wyrwaniem odci tej cz ci
pnia wraz
z korzeniami, mo na wykona dowolnym typem ci gnika sprawnego technicznie i zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

27
D-M.01.02.01

4. Transport
Poci te drewno przewo one mo e by dowolnymi rodkami transportu. Poci te kloce u
nale y
równomiernie na ca ej powierzchni adunkowej obok siebie i zabezpieczy przed mo liwo ci przesuwania si
podczas transportu.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki dotycz ce wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne"
5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1. Zamocowanie na pniu drzewa stalowej liny odci gaj cej, mo liwie wysoko tak aby kontrolowany by
kierunek przewrócenia si odci tego drzewa.
5.2.2. Odci cie drzewa przeznaczonego do usuni cia, za pomoc
cuchowej pi y do drewna. Odci cie pnia
drzewa nale y wykona nisko przy ziemi z zachowaniem szczególnej uwagi.
5.2.3. Odci gni cie przewróconego drzewa na linie odci gaj cej, na miejsce gdzie zostan odci te ga zie oraz
odci te drzewo poci te b dzie na kloce o wymiarach zapewniaj cych dogodny za adunek i transport.
5.2.4. Za adunek i transport poci tego drewna - poci te kloce za adowane zostan na rodki transportu, którymi
dysponuje Wykonawca. Drewno i pozosta e materia y zostaj w asno ci Wykonawcy, który o warto
pozyskanego drewna umniejszy cen oferty.
5.2.5. Usuni cie pozosta ej cz ci pnia wraz z korzeniami polega na odkopaniu r cznym lub mechanicznym
odci ciu korzeni oraz wyci gni ciu ci gnikiem na linie stalowej. Karczowaniu podlegaj pnie, których grubo
przekracza 8 cm oraz w przypadku, gdy projektowany nasyp ma wysoko mniejsz ni 2 m. Pozosta e w ziemi
pnie, nale y spi owa tak, aby wystawa y one co najwy ej 10 cm nad powierzchni terenu. Karczowanie pni
najlepiej wykona wiosn .

6. Kontrola jakoĞci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne"
Prawid owo wykonania prac zwi zanych z usuni ciem drzew z terenu budowy podlega wizualnej ocenie
In yniera i powinna by potwierdzona wpisem do dziennika budowy.
Kontroli podlega równie prawid owo sk adowania poci tego drewna na sk adowisku. Drewno powinno
by sk adowane w miejscu wskazanym przez In yniera w sposób uporz dkowany.

7. Obmiar robót
Jednostk obmiaru wycinki drzew s sztuki, a krzewów m i uwzgl dni elementy sk adowe robót
obmierzane wed ug innych jednostek.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne"

8. Odbiór robót
Odbiory cz ciowe i ostateczne wg ST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne"

9. Podstawa páatnoĞci
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne"
atno
robót.

za 1 sztuk wyci tego drzewa nale y przyjmowa zgodnie z obmiarem, i ocen jako ci wykonania
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Cena wykonania robót obejmuje:
mechaniczn wycink drzew,
mechaniczne karczowanie pni,
odci cie ga zi od d ycy,
za adunek i odwiezienie d yc,
za adunek i odwiezienie karpiny i ga zi- odleg
zasypanie i zag szczenie do ów po karpinie,
uporz dkowanie miejsca prowadzonych robót.

10. Przepisy związane
Nie wyst puj .

okre la Oferent,
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SZCZEGÓàOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.02.04

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC
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1. WstĊp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
zwi zanych z rozbiórk elementów dróg i ulic, które zostan wykonane w ramach budowy chodnika w ul. Poprzecznej w
Czerwonaku (wraz z przebudow koliduj cej infrastruktury technicznej).
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 objĊtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz wykonania robót rozbiórkowych i obejmuj :
x
x
x

Ogrodze posesji wzd dzia ek 38, 39 wraz z murem oporowym
Chodnika z p yt betonowych 35x35x5 cm wraz z obrze ami betonowymi stanowi cymi
obramowanie chodnika
za adunek i transport gruzu z rozbiórki na sk adowisko Wykonawcy

Uwaga:
Materia y rozbiórkowe okre lone przez In yniera jako nieprzydatne Wykonawca winien odtransportowa na
sk adowiska przy zachowaniu przepisów odno nie ochrony rodowiska i zagospodarowania odpadów zgodnie z Ustawa
628 z 27.04. 2001 „O odpadach”.
Materia y nadaj ce si do ponownego wbudowania odwie na sk adowisko Zamawiaj cego. Decyzj o
przydatno ci materia ów podejmie In ynier w porozumieniu z Zamawiaj cym.
Nale y zwróci szczególn uwag przy demonta u segmentów rusztowych istniej cego ogrodzenia murowego
dzia ki nr 39 gdy przewiduje si ich ponowne wbudowanie.
1.4. OkreĞlenia podstawowe
Stosowane okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST D-M 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako
poleceniami In yniera.

ich wykonania oraz za zgodno

z Dokumentacj Projektow , ST i

2. Materiaáy
Nie wyst puj .
3.

SprzĊt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. SprzĊt do rozbiórki
Roboty zwi zane z rozbiórk elementów dróg i ulic b
powinien dysponowa nast puj cym sprz tem:

wykonywane mechanicznie i r cznie. Wykonawca

 spycharki,
 adowarki,
 samochody ci arowe,

oty pneumatyczne,
 koparki,
 urawie samobie ne (samochodowe).
Do zrywania podbudowy nale y u

zrywaków b

cych na wyposa eniu spycharek i równiarek.
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3.3. Rozbiórka páytek, obrzeĪy, kraw ników.
Rozbiórk elementów betonowych, kraw ników, p ytek obrze y i innych elementów drobnowymiarowych
wykona r cznie przy pomocy narz dzi brukarskich lub mechanicznie przy pomocy zrywarki.
Zastosowany sprz t winien uzyska akceptacj In yniera
4.

Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiaáów z rozbiórki
Materia y uzyskane z rozbiórki mog by przewo one dowolnymi rodkami transportu zaakceptowanymi przez
In yniera dla danego asortymentu materia u rozbiórkowego.
5.

Wykonanie robót

5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1. Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym.
Odcinki wykonywanych robót nale y oznakowa zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r w sprawie szczegó owych warunków technicznych dla znaków i sygna ów wietlnych oraz urz dze
bezpiecze stwa ruchu i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) – za . nr 4.
5.2.2.

Rozbiórka warstw podbudowy.
Powy sze roboty nale y wykona zrywark . Materia y uzyskane z rozbiórki nie powinny by mieszane w
trakcie wykonywanych robót, transportu i sk adowania.
5.2.3.

Rozbiórka nawierzchni z p yt betonowych oraz obrze y i kraw ników
Rozbiórk w/w elementów wykona r cznie przy pomocy narz dzi brukarskich.

5.3. Przewo enie i skáadowanie materiaáów pochodz cych z rozbiórek.
Materia y pochodz ce z rozbiórki Wykonawca winien posortowa i nast pnie w obecno ci In yniera
zakwalifikowa materia y nadaj ce si do ponownego wykorzystania.
Materia y z rozbiórek, przeznaczone do ponownego wykorzystania stanowi w asno Zamawiaj cego. Nale y
je za adowa , przewie i sk adowa w miejscu wskazanym przez In yniera, w sposób uporz dkowany i w ciwy dla
danego asortymentu oraz zabezpieczy je przed zniszczeniem.
Materia y uszkodzone i nie nadaj ce si do ponownego u ycia nale y traktowa jako odpad. Materia
odpadowy z rozbiórki Wykonawca winien przetransportowa i z
na sk adowisku zgodnie z obowi zuj cymi
przepisami ochrony rodowiska.
6.

Kontrola jakoĞci robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakoĞci robót rozbiórkowych
Kontroli podlega sposób wykonania robót rozbiórkowych, prawid owo ci transportu i sk adowania materia ów
uzyskanych podczas rozbiórki.
7.

Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiaru s :


8.

dla poszczególnych warstw podbudowy i nawierzchni – m2,
dla kraw ników, obrze y, ogrodze – m,

Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
9.

Podstawa páatnoĞci

Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
Cena rozebrania warstw podbudowy i nawierzchni obejmuje:
-

wyznaczenie powierzchni rozbiórek,
oznakowanie miejsca robót,
czne rozebranie nawierzchni chodnika z p yt betonowych,
mechaniczne i r czne wy amanie podbudowy,
sortowanie materia ów do ponownego wykorzystania,
za adunek i odtransportowanie materia ów rozbiórkowych na sk adowisko Wykonawcy lub Zamawiaj cego,
zaakceptowane przez In yniera,
uporz dkowanie miejsc prowadzonych robót.

Cena rozebrania kraw ników, oporników i obrze y obejmuje:
-

wyznaczenie odcinków rozbiórek,
oznakowanie miejsca robót,
odkopanie elementów liniowych i wyci cie z oczyszczeniem,
czne lub mechaniczne rozkruszenie podsypki,
sortowanie materia ów do ponownego wykorzystania,
za adunek i odtransportowanie materia ów rozbiórkowych na sk adowisko Wykonawcy lub Zamawiaj cego,
zaakceptowane przez In yniera,
uporz dkowanie miejsc prowadzonych robót.

10. Przepisy związane
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegó owych warunków technicznych dla
znaków i sygna ów wietlnych oraz urz dze bezpiecze stwa ruchu i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr
220 z 2003 roku poz. 2181) – za . nr 4.
Dz.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001. Ustawa 628 z 27.04.2001 „o odpadach”.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
D.02.01.01

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH
NIESKALISTYCH
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1. WstĊp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
zwi zanych z wykonaniem wykopów które zostan wykonane w ramach budowy chodnika w ul. Poprzecznej w
Czerwonaku (wraz z przebudow koliduj cej infrastruktury technicznej).
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 objĊtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz prowadzenia robót przy wykonaniu wykopów w gruntach
kategorii okre lonych w Dokumentacji Projektowej i obejmuj :
-

wykonanie wykopu pod projektowany mur oporowy oraz chodnik
wywóz nadmiaru gruntów na sk adowisko na odleg
10km

Uwaga:
Post powanie z gruntem przeznaczonym na odk ad zgodnie z ustaleniami D.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001 – Ustawa
627 i 628 z 27.04.2001 „O odpadach”.
1.4. OkreĞlenia podstawowe
1.4.1.

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spe niaj ca warunki stateczno ci i odwodnienia.

1.4.2.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cz

1.4.3.

Wykop p ytki - wykop, którego g boko

jest mniejsza ni 1 m.

1.4.4.

Wykop redni - wykop, którego g boko

jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5.

Wykop g boki - wykop, którego g boko

1.4.6.

Bagno - grunt organiczny nasycony wod , o ma ej no no ci, charakteryzuj cy si znacznym i d ugotrwa ym
osiadaniem pod obci eniem.

1.4.7.

Grunt nieskalisty - ka dy grunt rodzimy, nie okre lony w punkcie 1.4.8 jako grunt skalisty.

1.4.8.

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub sp kany o nieprzesuni tych blokach, którego próbki nie wykazuj zmian
obj to ci ani nie rozpadaj si pod dzia aniem wody destylowanej; maj wytrzyma
na ciskanie Rc ponad
0,2 MPa; wymaga u ycia rodków wybuchowych albo narz dzi pneumatycznych lub hydraulicznych do
odspojenia.

1.4.9.

Odk ad - miejsce wbudowania lub sk adowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania
wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac zwi zanych z tras drogow .

wykopu, która jest ograniczona koron drogi i skarpami rowów.

1.4.10. Wska nik zag szczenia gruntu - wielko

przekracza 3 m.

charakteryzuj ca stan zag szczenia gruntu, okre lona wg wzoru:

Is

Ud
U ds

gdzie:

Ud
Uds

-

g sto obj to ciowa szkieletu zag szczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3),
maksymalna g sto obj to ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno ci optymalnej, zgodnie z
PN-B-04481:1988 [2], s
ca do oceny zag szczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).

1.4.11. Wska nik ró noziarnisto ci - wielko
wzoru:

charakteryzuj ca zag szczalno

U

gruntów niespoistych, okre lona wg

d 60
d 10

gdzie:
d60 -

rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),
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d10 -

rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.12. Wska nik odkszta cenia gruntu - wielko

charakteryzuj ca stan zag szczenia gruntu, okre lona wg wzoru:
E2
I0
E1

gdzie:
E1

-

E2

-

modu odkszta cenia gruntu oznaczony w pierwszym obci eniu badanej warstwy zgodnie z PN-S02205:1998 [4],
modu odkszta cenia gruntu oznaczony w powtórnym obci eniu badanej warstwy zgodnie z PNS-02205:1998 [4].

1.4.13. Pod e nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy le cy bezpo rednio pod konstrukcj nawierzchni do
boko ci przemarzania, nie mniej jednak ni do g boko ci 1 m od zaprojektowanej powierzchni robót
ziemnych.
1.4.14. Pod

e budowli ziemnej (nasypu i wykopu) – strefa gruntu rodzimego poni ej spodu budowli, w której
ciwo ci gruntu maj wp yw na projektowanie, wykonanie i eksploatacj budowli.

1.4.15. Pozosta e okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. Materiaáy (grunty)
Nie wyst puj .
3. SprzĊt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.3. Do wykonania wykopów i przemieszczenia gruntu moĪe byü stosowany sprzĊt:








koparki jednonaczyniowe ko owe, samochodowe lub g sienicowe,
koparko-spycharki,
koparko- adowarki,
spycharki g sienicowe,
adowarki,
zgarniarki,
równiarki samojezdne,

lub inny sprz t akceptowany przez In yniera.
3.4. SprzĊt do zagĊszczania
Sprz t u ywany do zag szczania powinien uzyska akceptacj In yniera.
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na
ciwo ci gruntu, zarówno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak te w czasie odspajania, transportu,
wbudowania i zag szczania.
Dobór sprz tu zag szczaj cego zale y od rodzaju gruntu i grubo ci zag szczanej warstwy. Dobór sprz tu
zag szczaj cego Wykonawca ustali do wiadczalnie przed przyst pieniem do wykonywania robót. Ka dy inny rodzaj
sprz tu zag szczaj cego zaproponowany przez Wykonawc powinien by zaakceptowany przez In yniera.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport gruntów
Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie celem wbudowania w nasyp mog by stosowane nast puj ce
rodki transportu:
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-

samochody samowy adowcze,

-

zgarniarki.

Wybór rodków transportu oraz metod transportu powinien by dostosowany do kategorii gruntu (materia u), jego
obj to ci, technologii odspajania i za adunku oraz od odleg ci transportu. Wykonawca ma obowi zek zorganizowania
transportu z uwzgl dnieniem wymogów bezpiecze stwa zarówno w obr bie pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu
po drogach publicznych rodki transportu powinny spe nia wymagania podane w D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
Wykopy nale y wykonywa zgodnie z Dokumentacj Projektow i z zachowaniem wymaga dotycz cych dok adno ci
okre lonych w niniejszej Specyfikacji.
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa ich stateczno w ca ym okresie prowadzenia robót, a
naprawa uszkodze , wynikaj cych z nieprawid owego ukszta towania skarp wykopu, ich podci cia lub innych odst pstw
od Dokumentacji Projektowej obci a Wykonawc robót ziemnych.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny by bezpo rednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odk ad. O ile In ynier dopu ci czasowe sk adowanie odspojonych gruntów, nale y je odpowiednio
zabezpieczy przed nadmiernym zawilgoceniem.
Je eli grunt jest zamarzni ty nie nale y odspaja go do g boko ci oko o 0,5 metra powy ej projektowanych
rz dnych robót ziemnych.
5.2. Wykonanie wykopów
5.2.1. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze - wyznaczenie osi trasy i punktów wysoko ciowych oraz rozbiórki elementów dróg i ulic
nale y wykona zgodnie z Dokumentacj Projektow i odpowiednimi ST oraz poleceniami In yniera.
Przed rozpocz ciem robót, wyznaczona zostanie trasa i punkty wysoko ciowe wraz ze wszystkimi zmianami,
zatwierdzonymi prze In yniera.
5.2.2. Zabezpieczenie wykopu od strony posesji
W związku z bezpoĞrednim sąsiedztwem robót i terenami posesji prywatnych Wykonawca winien
zabezpieczyü miejsce prowadzenia robót w formie nieprzezroczystego parkanu tak by nie pozostawiaü
moĪliwoĞci swobodnego dostĊpu do posesji z terenu pasa drogowego po zdemontowaniu ogrodzeĔ posesji.
5.2.3. Odwodnienie wykopów
Technologia wykonywania wykopu musi umo liwia jego prawid owe odwodnienie w ca ym okresie trwania
robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno post powa w kierunku podnoszenia si niwelety. W czasie robót
ziemnych nale y zachowa odpowiedni spadek pod ny i nada przekrojom poprzecznym spadki umo liwiaj ce szybki
odp yw wód z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by mniejszy ni 4% w przypadku gruntów spoistych i 2% w
przypadku gruntów niespoistych. Nale y uwzgl dni ewentualny wp yw kolejno ci i sposobu odspajania gruntów oraz
terminów wykonywania innych robót na spe nienie wymaga dotycz cych prawid owego odwodnienia wykopu w czasie
post pu robót.
Niezale nie od budowy urz dze stanowi cych elementy systemów odwadniaj cych uj tych w Dokumentacji
Projektowej, Wykonawca powinien, wykona urz dzenia, które umo liwiaj odprowadzenie wód gruntowych i
opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczy grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
5.2.4. Dok adno

wykonania wykopów

Dok adno wykonania robót ziemnych w wykopach powinna by sprawdzana co 20 m. Wykonawca ma obowi zek
zag szczania przekrojów poprzecznych tak, aby mo liwo kontroli by a zachowana co 20 m.
Dopuszcza si nast puj ce tolerancje:
-

wymiary wykopu w planie nie mog ró ni si od projektowanego wykopu o wi cej ni +10 cm i -0 cm, a
kraw dzie dna wykopu nie powinny mie wyra nych z ama ,

-

ró nica w stosunku do projektowanych rz dnych robót ziemnych nie mo e przekracza +0 cm i -2cm,
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-

pochylenie skarp wykopu nie mo e ró ni si od projektowanego o wi cej ni 10% jego warto ci wyra onej
tangensem k ta,

-

maksymalna g boko
at 3 m.

zag bie na powierzchni skarpy wykopu nie mo e przekracza 10 cm przy pomiarze

5.2.5. Wymagania dotycz ce zag szczenia
Zag szczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spe nia wymagania, dotycz ce
minimalnej warto ci wska nika zag szczenia (Is), podanego w tablicy 1.
Wska nik zag szczenia Is, b dzie wyznaczany na podstawie bada g sto ci obj to ciowej szkieletu gruntu ( ) wg
BN-77/8931-12 na próbkach pobranych z pod a wykopu oraz maksymalnej g sto ci obj to ciowej ( ds) szkieletu
gruntu okre lanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-B-04481.
Tablica 1 Wymagane warto ci wska nika zag szczenia Is w wykopach (pod
Odleg
Górna warstwa pod

od pod

a konstrukcji nawierzchni

a w wykopie o grubo ci 20 cm

Na g boko ci od 20 do 50 cm od powierzchni robót ziemnych

e)

Minimalna warto
Is
1,00
0,97

Je eli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spe niaj wymaganego wska nika zag szczenia, to
przed u eniem konstrukcji nawierzchni nale y je dog ci do warto ci Is, podanych w tablicy 1.
Je eli warto ci wska nika zag szczenia okre lone w tablicy 1 nie mog by osi gni te przez bezpo rednie
zag szczanie gruntów rodzimych, to nale y podj rodki w celu ulepszenia gruntu pod a, umo liwiaj cego uzyskanie
wymaganych warto ci wska nika zag szczenia. Mo liwe do zastosowania rodki, o ile nie s okre lone w ST, proponuje
Wykonawca i przedstawia do akceptacji In ynierowi.
Dodatkowo mo na sprawdzi no no warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie pomiaru
wtórnego modu u odkszta cenia E2 zgodnie z PN-02205:1998
5.2.6. Ruch budowlany
Nie nale y dopuszcza ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo warstwy gruntu (nadk adu) powy ej
rz dnych robót ziemnych jest mniejsza ni 0,3 metra.
Z chwil przyst pienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si po nim jedynie ruch maszyn
wykonuj cych t czynno budowlan . Mo e odbywa si jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowoduj
uszkodze powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodze powierzchni robót ziemnych, wynikaj cych z niedotrzymania podanych powy ej warunków
obci a Wykonawc robót ziemnych.
6. Kontrola jakoĞci robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzi systematycznie badania kontrolne i dostarcza kopie ich
wyników In ynierowi. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywa w zakresie i z cz stotliwo ci gwarantuj
zachowanie wymaga dotycz cych jako ci robót i wymaganych niniejsz Specyfikacj i PZJ.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno ci z wymaganiami specyfikacji
okre lonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacj projektow .
Szczególn uwag nale y zwróci na:



ciwe uj cie i odprowadzenie wód opadowych,
ciwe uj cie i odprowadzenie wysi ków wodnych.

6.3. Kontrola wykonania wykopów
6.3.1. Cz stotliwo

oraz zakres bada i pomiarów
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Cz stotliwo

oraz zakres bada i pomiarów do odbioru robót ziemnych podaje tablica 2.

Tablica 2. Cz stotliwo

oraz zakres bada i pomiarów wykonanych robót ziemnych

Lp.

Badana cecha

Minimalna cz stotliwo

1

Pomiar szeroko ci wykopu

2

Pomiar szeroko ci dna rowów

3

Pomiar ta
, szablonem, at o d ugo ci 3 m i poziomic lub
niwelatorem, w odst pach co 200 m na
prostych, w punktach g ównych uku, co 100 m na ukach
o R 100 m co 50 m na ukach o R 100 m
oraz w miejscach, które budz w tpliwo ci

Pomiar rz dnych powierzchni korpusu
ziemnego co 20 m, a na
odcinkach krzywoliniowych co 10m
Pomiar pochylenia skarp
Pomiar równo ci powierzchni wykopu
Pomiar równo ci skarp
Pomiar spadku pod nego powierzchni Pomiar niwelatorem rz dnych w odst pach co 200 m oraz
wykopu lub dna rowu
w punktach w tpliwych
Badanie zag szczenia gruntu
Wska nik zag szczenia okre la dla ka dej u onej warstwy lecz
nie rzadziej ni w trzech punktach na 1000 m2 warstwy

4
5
6
7
8

bada i pomiarów

6.3.2. Wykonanie wykopów
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodno ci z wymaganiami okre lonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli szczególn uwag nale y zwróci na:
a)
b)
c)
d)
e)

odspajanie gruntów w sposób nie pogarszaj cy ich w ciwo ci,
zapewnienie stateczno ci skarp,
odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zako czeniu,
dok adno wykonania wykopów (usytuowanie i wyko czenie),
zag szczenie górnej strefy korpusu w wykopie wed ug wymaga okre lonych w punkcie 5.2.4.

6.3.4 Zag szczenie gruntu
Wska nik zag szczenia gruntu okre lony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by zgodny z za onym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie mo na okre li wska nika zag szczenia nale y
okre li wska nik odkszta cenia I0, zgodnie z norm PN-S-02205:1998 [4].
6.4. Zasady postĊpowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materia y nie spe niaj ce wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostan odrzucone.
Je li materia y nie spe niaj ce wymaga zostan wbudowane lub zastosowane, to na polecenie In yniera Wykonawca
wymieni je na w ciwe, na w asny koszt.
Wszystkie roboty, które wykazuj wi ksze odchylenia cech od okre lonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
by ponownie wykonane przez Wykonawc na jego koszt.
Na pisemne wyst pienie Wykonawcy, In ynier mo e uzna wad za nie maj
zasadniczego wp ywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko potr ce za obni on jako .
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Obmiar robót ziemnych
Jednostka obmiarow jest m3 (metr sze cienny) wykonanych wykopów.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow , ST i wymaganiami In yniera, je eli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne.
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9. Podstawa páatnoĞci
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy páatnoĞci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót obejmuje:










roboty pomiarowe i przygotowawcze,
oznakowanie prowadzonych robót,
mechaniczne wykonanie schodkowania na istniej cych skarpach ,
profilowanie powierzchni schodkowania i skarp,
zag szczenie powierzchni,
zabezpieczenie i odwodnienie wykopów na czas jego wykonywania,
wyrównanie i plantowanie skarp,
przeprowadzenie pomiarów i bada ,
uporz dkowanie miejsc prowadzonych robót.

10. Przepisy związane
10.1. Normy
1.

PN-B-02480:1986

Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podzia i opis gruntów

2.

PN-B-04481:1988

Grunty budowlane. Badania próbek gruntów

3.

PN-B-04493:1960

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno ci biernej

4.

PN-S-02205:1998

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5.

BN-64/8931-01

Drogi samochodowe. Oznaczenie wska nika piaskowego

6.

BN-64/8931-02

Drogi samochodowe. Oznaczenie modu u odkszta cenia nawierzchni podatnych i
pod a przez obci enie p yt

7.

BN-77/8931-12

Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu

8.

PN-B-06050:1999

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

9.

PN-EN 933-8

Badania geometrycznych w

10.

PN-S-02204

Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg

ciwo ci kruszyw. Badanie wska nika piaskowego

10.2. Inne dokumenty
Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
Instrukcja bada pod

a gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
Wytyczne wzmacniania pod

a gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
D.04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
I ZAGĉSZCZENIEM PODà2ĩA
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1. WstĊp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robot
zwi zanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zag szczeniem pod a, które zostan wykonane w
ramach budowy chodnika w ul. Poprzecznej w Czerwonaku (wraz z przebudow koliduj cej infrastruktury
technicznej).
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

1.3. Zakres robót objĊtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz prowadzenia robót przy wykonywaniu koryta wraz z
profilowaniem i zag szczeniem pod a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni i obejmuj :




mechaniczne wykonanie koryta o g boko ci 20cm (chodniki),
mechaniczne wykonanie koryta o g boko ci 30cm (zjazdy),
wywóz nadmiaru gruntów na odleg
10km

1.4. OkreĞlenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami i Specyfikacj
Techniczn D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako
Projektow , ST i poleceniami In yniera.

ich wykonania

oraz za zgodno

z Dokumentacj

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.

Materiaáy
Nie wyst puj .

3.

SprzĊt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. SprzĊt do wykonania robót
Wykonawca przyst puj cy do wykonania koryta i profilowania z zag szczeniem pod a powinien
wykaza si mo liwo ci korzystania z nast puj cego sprz tu:
równiarek lub spycharek uniwersalnych z uko nie ustawianym lemieszem; In ynier mo e dopu ci
wykonanie koryta i profilowanie pod a z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do
kierunku pracy maszyny,
koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu w skich koryt),
walców statycznych, wibracyjnych lub p yt wibracyjnych.
Stosowany sprz t nie mo e spowodowa niekorzystnego wp ywu na w ciwo ci gruntu pod a.
4.

Transport
Jak w ST D.02.01.01.

5.

Wykonanie robót

5.1. Ogólne warunki wykonania robót
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Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1.

Zasady ogólne

Wykonawca mo e przyst pi do wykonywania profilowania i zag szczenia pod a dopiero po
zako czeniu i odebraniu robót zwi zanych z wykonaniem elementów odwodnienia i instalacji urz dze
podziemnych w korpusie ziemnym.
Wykonawca powinien przyst pi do wykonywania profilowania i zag szczenia pod a bezpo rednio
przed rozpocz ciem robót zwi zanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze niejsze przyst pienie do
wykonania koryta oraz profilowania i zag szczania pod a i wykonywanie tych robót z wyprzedzeniem jest
mo liwe wy cznie za zgod In yniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zag szczonym nie mo e odbywa si ruch budowlany,
niezwi zany bezpo rednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.2.2.

Wykonanie koryta

Koryto nale y wykona zgodnie z Dokumentacj Projektow . Do wykonania koryta nale y stosowa
równiark lub spychark uniwersaln . Ostatecznie profilowanie nale y wykona r cznie.
Profilowanie i zag szczenie pod a w korycie nale y wykona zgodnie z zasadami podanymi w punkcie
5.2.3 i 5.2.4.
5.2.3.

Profilowanie pod

a

Przed przyst pieniem do profilowania pod e powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczyszcze .
Nale y usun b oto i grunt, który uleg nadmiernemu nawilgoceniu.
Po oczyszczeniu powierzchni pod a, które ma by profilowane nale y sprawdzi , czy istniej ce rz dne
terenu umo liwiaj uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rz dnych pod a. Zaleca si aby rz dne
terenu przed profilowaniem by y o co najmniej 5 cm wy sze ni projektowane rz dne pod a.
Je eli powy szy warunek nie jest spe niony i wyst puj zani enia poziomu w pod u przewidziany do
profilowania Wykonawca powinien spulchni pod e na g boko co najmniej 10 cm, dowie dodatkowy
grunt spe niaj cy wymagania obowi zuj ce dla górnej strefy korpusu, w ilo ci koniecznej do uzyskania
wymaganych rz dnych wysoko ciowych i zag ci warstw do uzyskania warto ci wska nika zag szczenia,
okre lonych w tablicy p.5.2.5.
Je eli rz dne pod a przed profilowaniem nie wymagaj dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu,
to przed przyst pieniem do profilowania oczyszczonego pod a jego powierzchni nale y dog ci 3-4
przej ciami redniego walca stalowego, g adkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez In yniera.
Do profilowania pod a stosowa równiarki. ci ty grunt powinien by wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez In yniera.
5.2.4.

Zag szczanie pod

a

Bezpo rednio po profilowaniu pod a nale y przyst pi do jego dog szczenia przez wa owanie.
Jakiekolwiek nierówno ci powsta e przy zag szczaniu powinny by naprawione przez Wykonawc w sposób
zaakceptowany przez In yniera.
Zag szczenie pod a nale y kontrolowa wed ug normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z
PN-B-04481 (metoda I ). Wska nik zag szczenia nale y okre li zgodnie z BN-77/8931-12. Minimaln
warto wska nika zag szczenia podano w tablicy p.5.2.5.
Wilgotno gruntu pod a przy zag szczeniu nie powinna ró ni si od wilgotno ci optymalnej o wi cej
ni (wg PN-S-02205:1998):


5.2.5.
Pod

w gruntach niespoistych ± 2%,
w gruntach ma o i redniospoistych +0% do –2%.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag szczonego pod

a.

e (koryto) po wyprofilowaniu i zag szczeniu powinno by utrzymywane w dobrym stanie.
Minimalna warto

wska nika zag szczenia pod

Strefa korpusu
Górna warstwa o grubo ci 20 cm

a (Is)

Minimalna warto
1,00

Is
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Na g boko ci od 20 do 50 cm od
powierzchni pod a

0,97

Je eli po wykonaniu robót zwi zanych z profilowaniem i zag szczeniem pod a nast pi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyst puje natychmiast do uk adania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy
pod e przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyk ad przez roz enie folii lub inny sposób zaakceptowany
przez In yniera.
Je eli wyprofilowane i zag szczone pod e uleg o nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przyst pieniem
do uk adania podbudowy nale y odczeka do czasu jego naturalnego osuszenia.
Po osuszeniu pod a In ynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezb dnych napraw. Je eli
zawilgocenie nast pi o wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na w asny koszt.
6.

Kontrola jakoĞci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót
W czasie robót Wykonawca powinien prowadzi systematyczne badania kontrolne w zakresie i z
cz stotliwo ci gwarantuj
zachowaniem wymaga jako ci robót, lecz nie rzadziej ni wskazano w
odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

Lp

Wyszczególnienie bada

1.

Szeroko , g boko

2.
3.

Ukszta towanie pionowe osi koryta
Zag szczenie, wilgotno gruntu – badanie
wska nika zag szczenia

i po

enie koryta

Cz stotliwo bada
Minimalna liczba bada na
Maksymalna powierzchnia
dziennej dzia ce roboczej
(m2) przypadaj ca na jedno
badanie
Z cz stotliwo ci gwarantuj
spe nienie wymaga przy
odbiorze, okre lonych w p.6.2.
jw.
2

600

W przypadku , gdy przeprowadzenie badania zag szczenia wed ug metody Proctora jest niemo liwe ze
wzgl du na gruboziarniste uziarnienie materia u tworz cego pod e, kontrol zag szczenia nale y oprze
na metodzie obci
p ytowych. Nale y okre li pierwotny i wtórny modu odkszta cenia pod a wed ug
za cznik do normy PN-S-02205. Stosunek wtórnego i pierwotnego modu u odkszta cenia nie powinien
przekracza warto ci 2,2
Minimalny modu odkszta cenia przy u yciu p yty o rednicy 30 cm:
- modu wtórny - 100 MPa
6.2. Badanie i pomiary wykonanego podáRĪa
6.2.1.

Zag szczenie pod

Zag szczenie pod
6.2.2.

a

a nale y kontrolowa wg punktu 5.2.4. i 6.1.

Cechy geometryczne

6.2.2.1. Równo
pod

Nierówno ci profilowanego i zag szczonego pod a nale y mierzy at co 20 m w kierunku
nym. Nierówno ci poprzeczne nale y mierzy at co najmniej 10 razy na 1 km.
Nierówno ci nie mog przekracza 2 cm.

6.2.2.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nale y mierzy za pomoc 4-metrowej aty i poziomicy co najmniej 10 razy na
1 km i dodatkowo we wszystkich punktach g ównych uków poziomych: na pocz tku i ko cu ka dej krzywej
przej ciowej oraz na pocz tku, w rodku i na ko cu ka dego uku ko owego.
Spadki poprzeczne pod a powinny by zgodne z Dokumentacj Projektow z tolerancj  0,5%.
6.2.2.3. G boko

koryta i rz dne dna
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boko koryta i rz dne nale y sprawdza co 20 m, a na odcinkach krzywolinijnych co 10 m w
osi jezdni i na jej kraw dziach. Ró nice pomi dzy rz dnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny
przekracza +0 cm i –2 cm.
6.2.2.4. Ukszta towanie osi koryta
Ukszta towanie osi koryta nale y sprawdza w punktach g ównych trasy i w innych dodatkowych
punktach, rozmieszczonych nie rzadziej ni co 100 m.
w planie nie mo e by przesuni ta w stosunku do osi projektowanej o wi cej ni 3 cm.
6.2.2.5. Szeroko
Szeroko
Szeroko

koryta

koryta nale y sprawdza co najmniej 10 razy na 1 km.
koryta nie mo e ró ni si od szeroko ci projektowanej o wi cej ni +10 cm i –5 cm.

6.2.2.6. Zasady post powania z odcinkami o niew

ciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, które wykazuj wi ksze odchylenia cech geometrycznych od okre lonych w
punkcie 6.2.2. powinny by naprawione przez spulchnienie do g boko ci co najmniej 10 cm, wyrównanie i
powtórne zag szczenie. Dodanie nowego materia u bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7.

Obmiar robót

Jednostk obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. wraz
profilowaniem i zag szczeniem zgodnie z dokumentacj projektow .
Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
8.

Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Odbiór wyprofilowanego i zag szczonego pod a dokonywany jest na zasadach odbioru robót
zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu i powinien by przeprowadzony w czasie umo liwiaj cym wykonanie
ewentualnych napraw bez hamowania post pu robót.
9.

Podstawa páatnoĞci
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Cena wykonania robót obejmuje:









roboty przygotowawcze i pomiarowe,
oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym,
czne i mechaniczne wykonanie koryta gruntowego,
czne i mechaniczne profilowanie dna koryta gruntowego,
mechaniczne zag szczenie pod a,
odwiezienie nadmiaru gruntu na sk adowisko,
przeprowadzenie bada i pomiarów,
pomiar inwentaryzacji geodezyjnej dna koryta.

10. Przepisy związane
PN-S-02201
PN-B-04481
BN-64/8931-02
BN-68/8931-04
BN-70/8931-05
BN-77/8931-12
PN-S-02205

Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzia y, nazwy i okre lenia.
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
Drogi samochodowe. Oznaczenie modu u odkszta cenia nawierzchni
podatnych i pod a przez obci enie p yt .
Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at .
Oznaczenie wska nika no no ci gruntu jako pod a nawierzchni
podatnych.
Drogi samochodowe. Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu.
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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SZCZEGÓàOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.04.02.01

WARSTWA ODCINAJĄCA
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1. WSTĉP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
zwi zanych z wykonaniem warstwy odcinaj cej, które zostan wykonane w ramach budowy chodnika w
ul. Poprzecznej w Czerwonaku (wraz z przebudow koliduj cej infrastruktury technicznej).

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 objĊtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem
warstwy odcinaj cej z piasku i obejmuj :
-u

enie warstwy odcinaj cej z piasku - grubo

warstwy 10 cm (pod chodniki)

1.4. OkreĞlenia podstawowe
Okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z okre leniami
podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. Materiaáy
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiaáów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w ST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiaáów
-

Materia ami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy ods czaj cej s :
piaski,
wir i mieszanka,
mia (kamienny).

2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw ods czaj cych i odcinaj cych powinny spe nia nast puj ce warunki:
a) szczelno ci, okre lony zale no ci :

D15
d5
d 85
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinaj cej lub ods czaj cej
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu pod a.
Dla materia ów stosowanych przy wykonywaniu warstw ods czaj cych warunek szczelno ci musi by
spe niony, gdy warstwa ta nie jest uk adana na warstwie odcinaj cej.
b) zag szczalno ci, okre lony zale no ci :
U

d 60
d 10

t5

gdzie:
U - wska nik ró noziarnisto ci,
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworz cego warstw odcinaj
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworz cego warstw odcinaj

,
.

49
D.04.02.01

Piasek stosowany do wykonywania warstw ods czaj cych i odcinaj cych powinien spe nia wymagania
normy
PN-EN13043 [5].
wir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw ods czaj cych i odcinaj cych powinny spe nia
wymagania normy PN-EN 13043 [3].
Mia kamienny do warstw ods czaj cych i odcinaj cych powinien spe nia wymagania normy PN-EN 13043 [4].
2.4. Skáadowanie materiaáów
2.4.1. Sk adowanie kruszywa
Je eli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy ods czaj cej lub odcinaj cej nie jest wbudowane
bezpo rednio po dostarczeniu na budow i zachodzi potrzeba jego okresowego sk adowania, to Wykonawca robót
powinien zabezpieczy kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materia ami kamiennymi.
Pod e w miejscu sk adowania powinno by równe, utwardzone i dobrze odwodnione.
3. SprzĊt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. SprzĊt do wykonania robót
Wykonawca przyst puj cy do wykonania warstwy ods czaj cej powinien wykaza
korzystania z nast puj cego sprz tu:
- równiarek,
- walców statycznych,
- p yt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.

si

mo liwo ci

4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mo na przewozi dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia ami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podáRĪa
Pod e gruntowe powinno spe nia wymagania okre lone w ST D-04.01.01 „Koryto wraz z
profilowaniem i zag szczaniem pod a”.
Warstwy odcinaj ca powinny by wytyczone w sposób umo liwiaj cy wykonanie jej zgodnie z
tolerancjami okre lonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w rz dach równoleg ych do osi drogi, lub w inny
sposób zaakceptowany przez In yniera.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo liwia naci gni cie sznurków lub linek do wytyczenia
robót w odst pach nie wi kszych ni co 10 m.
5.3. Wbudowanie i zagĊszczanie kruszywa
Kruszywo powinno by rozk adane w warstwie o jednakowej grubo ci, przy u yciu równiarki, z
zachowaniem wymaganych spadków i rz dnych wysoko ciowych. Grubo roz onej warstwy lu nego kruszywa
powinna by taka, aby po jej zag szczeniu osi gni to grubo projektowan .
ST przewiduje wykonanie warstwy odcinaj cej o grubo ci 10 cm. W miejscach, w których widoczna jest
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segregacja kruszywa nale y przed zag szczeniem wymieni kruszywo na materia o odpowiednich w ciwo ciach.
Natychmiast po ko cowym wyprofilowaniu warstwy ods czaj cej lub odcinaj cej nale y przyst pi do jej
zag szczania.
Zag szczanie warstw o przekroju daszkowym nale y rozpoczyna od kraw dzi i stopniowo przesuwa
pasami pod nymi cz ciowo nak adaj cymi si , w kierunku jej osi. Zag szczanie nawierzchni o jednostronnym
spadku nale y rozpoczyna od dolnej kraw dzi i przesuwa pasami pod nymi cz ciowo nak adaj cymi si , w
kierunku jej górnej kraw dzi.
Nierówno ci lub zag bienia powsta e w czasie zag szczania powinny by wyrównywane na bie co przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni cie materia u, a do otrzymania równej powierzchni.
W miejscach niedost pnych dla walców warstwa odcinaj ca i ods czaj ca powinna by zag szczana
ytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zag szczanie nale y kontynuowa do osi gni cia wska nika zag szczenia nie mniejszego od 1,0 wed ug
normalnej próby Proctora, przeprowadzonej wed ug PN-B-04481 [1]. Wska nik zag szczenia nale y okre la
zgodnie z BN-77/8931-12 [8].
W przypadku, gdy gruboziarnisty materia wbudowany w warstw ods czaj
lub odcinaj ,
uniemo liwia przeprowadzenie badania zag szczenia wed ug normalnej próby Proctora, kontrol zag szczenia
nale y oprze na metodzie obci
p ytowych. Nale y okre li pierwotny i wtórny modu odkszta cenia warstwy
wed ug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modu u odkszta cenia nie powinien przekracza 2,2.
Wilgotno kruszywa podczas zag szczania powinna by równa wilgotno ci optymalnej z tolerancj od 20% do +10% jej warto ci. W przypadku, gdy wilgotno kruszywa jest wy sza od wilgotno ci optymalnej,
kruszywo nale y osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno kruszywa jest ni sza od
wilgotno ci optymalnej, kruszywo nale y zwil
okre lon ilo ci wody i równomiernie wymiesza .
5.4. Utrzymanie warstwy odsączającej
Warstwa odcinaj ca po wykonaniu, a przed u eniem nast pnej warstwy powinny by utrzymywane w
dobrym stanie.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wy ej le cej
warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wynik ych z niew ciwego utrzymania warstwy obci a Wykonawc robót.
6. Kontrola jakoĞci robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robót i przedstawi wyniki tych bada In ynierowi. Badania te powinny obejmowa wszystkie
ciwo ci kruszywa okre lone w p. 2.3.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Cz stotliwo

oraz zakres bada i pomiarów

Cz stotliwo oraz zakres bada i pomiarów dotycz cych cech geometrycznych i zag szczenia warstwy
ods czaj cej i odcinaj cej podaje tablica 1.
Tablica 1. Cz stotliwo
Lp.

oraz zakres bada i pomiarów warstwy ods czaj cej i odcinaj cej

Wyszczególnienie
bada i pomiarów
warstwy

Minimalna cz stotliwo

1

Szeroko

2

Równo

pod

3

Równo

poprzeczna

10 razy na 1 km

4

Spadki poprzeczne *)

10 razy na 1 km

5

Rz dne wysoko ciowe

6

Ukszta towanie osi w planie *)

co 25 m

7

Grubo

Podczas budowy:

na

warstwy

10 razy na 1 km
co 20 m

co 25 m

bada i pomiarów

51
D.04.02.01

w 3 punktach na ka dej dzia ce roboczej, lecz nie rzadziej ni raz na
400 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni raz na 2000 m2
8

Zag szczenie, wilgotno
kruszywa

w 2 punktach na dziennej dzia ce roboczej, lecz nie rzadziej ni raz na
600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta towania osi w planie nale y wykona w punktach g ównych
uków poziomych.
6.3.2. Szeroko

warstwy

Szeroko
6.3.3. Równo

warstwy nie mo e si ró ni od szeroko ci projektowanej o wi cej ni +10 cm, -5 cm.

warstwy

Nierówno ci pod ne warstwy odcinaj cej i ods czaj cej nale y mierzy
4 metrow at , zgodnie z norm BN-68/8931-04 [7].
Nierówno ci poprzeczne warstwy odcinaj cej i ods czaj cej nale y mierzy
4 metrow at .
Nierówno ci nie mog przekracza 20 mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinaj cej i ods czaj cej na prostych i ukach powinny by zgodne z
dokumentacj projektow z tolerancj r 0,5%.
6.3.5. Rz dne wysoko ciowe
Ró nice pomi dzy rz dnymi wysoko ciowymi warstwy i rz dnymi projektowanymi nie powinny
przekracza 0 cm i -2 cm.
6.3.6. Ukszta towanie osi w planie
w planie nie mo e by przesuni ta w stosunku do osi projektowanej o wi cej ni r 3 cm
6.3.7. Grubo

warstwy

Grubo warstwy powinna by zgodna z okre lon w dokumentacji projektowej z tolerancj 0 cm, -2 cm.
Je eli warstwa, ze wzgl dów technologicznych, zosta a wykonana w dwóch warstwach, nale y mierzy
czn grubo tych warstw.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl dem grubo ci Wykonawca wykona napraw warstwy
przez spulchnienie warstwy na g boko co najmniej 10 cm, uzupe nienie nowym materia em o odpowiednich
ciwo ciach, wyrównanie i ponowne zag szczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na w asny koszt. Po wykonaniu tych robót nast pi ponowny pomiar i ocena
grubo ci warstwy, wed ug wy ej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
6.3.8. Zag szczenie warstwy
Wska nik zag szczenia warstwy odcinaj cej i ods czaj cej, okre lony wg BN-77/8931-12 [8] nie
powinien by mniejszy od 1.
Je eli jako kryterium dobrego zag szczenia warstwy stosuje si porównanie warto ci modu ów
odkszta cenia, to warto stosunku wtórnego do pierwotnego modu u odkszta cenia, okre lonych zgodnie z norm
BN-64/8931-02 [6], nie powinna by wi ksza od 2,2.
Wilgotno kruszywa w czasie zag szczenia nale y bada wed ug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno
kruszywa powinna by równa wilgotno ci optymalnej z tolerancj od -20% do +10%.
6.4. Zasady postĊpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, które wykazuj wi ksze odchylenia cech geometrycznych od okre lonych w p.
6.3, powinny by naprawione przez spulchnienie do g boko ci co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie
zag szczone. Dodanie nowego materia u bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy odcinaj cej.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow , ST i wymaganiami In yniera, je eli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne.
9. Podstawa páatnoĞci
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy páatnoĞci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
atno za m2 wykonanej warstwy ods czaj cej zgodnie z obmiarem i ocen jako ci robót na podstawie
wyników pomiarów i bada laboratoryjnych.
Cena wykonania 1m2 warstwy odcinaj cej obejmuje:
-

prace pomiarowe i przygotowawcze,
oznakowanie robót,
dostarczenie i roz enie na uprzednio przygotowanym pod u warstwy materia u o grubo ci i jako ci
okre lonej w specyfikacji technicznej,
wyrównanie u onej warstwy do wymaganego profilu,
zag szczenie wyprofilowanej warstwy,
przeprowadzenie pomiarów i bada laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie warstwy.

10. Przepisy związane
10.1. Normy
1.
2.
3.

PN-B-04481
PN-B-06714-17
PN-EN 13043

4.
5.
6.

PN-EN 13043
PN-EN 13043
BN-64/8931-02

7.
8.

BN-68/8931-04
BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno ci
Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . wir i
mieszanka
Kruszywo mineralne. Kruszywo amane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Drogi samochodowe. Oznaczanie modu u odkszta cenia nawierzchni
podatnych i pod a przez obci enie p yt
Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at
Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu
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1.

WstĊp

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót zwi zanych z wykonaniem warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem, które zostan wykonane w
ramach budowy chodnika w ul. Poprzecznej w Czerwonaku (wraz z przebudow koliduj cej infrastruktury
technicznej).
1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objĊtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem
warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem wraz z piel gnacj wg PN-S-96012 i obejmuj :


wzmocnienie pod



piel gnacja piaskiem i polewanie wod

a warstw kruszywa stab.cem.Rm=2,5MPa gr.10cm (zjazdy do posesji)

1.4 OkreĞlenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zag szczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, która po osi gni ciu w ciwej wytrzyma ci na ciskanie, stanowi fragment no nej
cz ci nawierzchni drogowej.
1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby równie
dodatków ulepszaj cych, np. popio ów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilo ciach.
1.4.3. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie
potrzeby dodatków ulepszaj cych, np. popio ów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych
ilo ciach, zag szczona i stwardnia a w wyniku uko czenia procesu wi zania cementu.
1.4.4. Pod e gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zag szczonej mieszanki cementowogruntowej, na której uk adana jest warstwa podbudowy.
1.4.5. Pozosta e okre lenia s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za zgodno z Dokumentacj
Projektow , ST i poleceniami In yniera.
2.

Materiaáy

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiaáów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w ST D-M 00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2 Cement
Nale y stosowa cement klasy 32.5 portlandzki (CEM I), portlandzki z dodatkami (CEM II) lub hutniczy
(CEM III) wg PN-EN 197-1: 2002 [1]. Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.
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Tablica 1. W

ciwo ci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-EN 197-1: 2002 [1]

Lp.
1

Klasa cementu
32,5

ciwo ci
Wytrzyma
na ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej ni :
- cement portlandzki bez dodatków
- cement hutniczy
- cement portlandzki z dodatkami

16
16
16

2

Wytrzyma

3

Czas wi zania:
- pocz tek wi zania, najwcze niej po up ywie, min.
- koniec wi zania, najpó niej po up ywie, h

75
12

Sta

10

4

na ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej ni :

32,5

obj to ci, mm, nie wi cej ni

Badania cementu nale y wykona zgodnie z PN-EN 197-2:2002 [2].
Przechowywanie cementu powinno odbywa si zgodnie z BN-88/6731-08 [14].
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu b dzie d szy od trzech miesi cy, mo na go stosowa
za zgod In yniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wyka jego przydatno do robót.
2.3. Kruszywo
Do stabilizacji cementem mo na stosowa piaski, mieszanki i wiry albo mieszank tych kruszyw,
spe niaj ce wymagania podane w tablicy 2.
Kruszywo mo na uzna za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki bada laboratoryjnych
wyka , e wytrzyma
na ciskanie i mrozoodporno próbek kruszywa stabilizowanego b
zgodne z
wymaganiami okre lonymi w p. 2.5 tablica 3.
Tablica 2. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem
Lp.
1

2

ciwo ci

Wymagania

Badania wed ug

30

PN-EN 933-1 [5]

Uziarnienie
a) ziaren pozostaj cych na sicie # 2 mm, %, nie mniej ni :
b) ziaren przechodz cych przez sito 0,075 mm, %, nie wi cej
ni :

15

Zawarto cz ci organicznych, barwa cieczy nad kruszywem
nie ciemniejsza ni :

wzorcowa

PN-EN 1744-1 [6]

0,5

PN-B-06714-12 [3]

1

PN-EN 1744-1 [7]

3

Zawarto

zanieczyszcze obcych, %, nie wi cej ni :

4

Zawarto

siarczanów, w przeliczeniu na SO3, %, poni ej:

Je eli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpo rednio po dostarczeniu na
budow i zachodzi potrzeba jego okresowego sk adowania na terenie budowy, to powinno by ono sk adowane
w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczaj cych przed
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem ró nych rodzajów kruszyw.
2.4. Woda
Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do piel gnacji wykonanej
warstwy powinna odpowiada wymaganiom PN-EN 1008-1:2004 [13]. Bez bada laboratoryjnych mo na
stosowa wodoci gow wod pitn . Gdy woda pochodzi z w tpliwych róde nie mo e by u yta do momentu
jej przebadania, zgodnie z wy ej podan norm lub do momentu porównania wyników wytrzyma ci na
ciskanie próbek gruntowo-cementowych wykonanych z wod w tpliw i z wod wodoci gow . Brak ró nic
potwierdza przydatno wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.
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2.5. Kruszywo stabilizowane cementem
W zale no ci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzyma
gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [14], powinna spe nia wymagania okre lone w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania dla kruszyw stabilizowanych cementem dla warstw podbudowy i ulepszonego pod
Rodzaj warstwy w konstrukcji
nawierzchni drogowej

Lp.
1

Wzmocnienie pod

a

Wytrzyma
na ciskanie
próbek nasyconych wod (MPa)
po 7 dniach
po 28 dniach
od 1,0
od 1,5
do 1,6
do 2,5

a

Wska nik
mrozoodporno ci
0,6

3. SprzĊt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. SprzĊt do wykonania robót
Wykonawca przyst puj cy do wykonania podbudowy z kruszywem stabilizowanego cementem powinien
wykaza si mo liwo ci korzystania z nast puj cego sprz tu:
mieszarek stacjonarnych,
uk adarek lub równiarek do rozk adania mieszanki,
walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zag szczania,
zag szczarek p ytowych, ubijaków mechanicznych lub ma ych walców wibracyjnych do zag szczania
w miejscach trudnodost pnych,
 ci kich szablonów do wyprofilowania warstwy,
 przewo nych zbiorników na wod , wyposa onych w urz dzenia do równomiernego i kontrolowanego
dozowania wody.





4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiaáów
Mieszank mo na przewozi dowolnymi rodkami transportu, w sposób zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym zawilgoceniem
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie mo e by wykonywana wtedy, gdy
pod e jest zamarzni te i podczas opadów deszczu. Nie nale y rozpoczyna stabilizacji gruntu lub kruszywa
cementem, je eli prognozy meteorologiczne wskazuj na mo liwy spadek temperatury poni ej 5oC w czasie
najbli szych 7 dni.
5.3. Przygotowanie podáRĪa
Pod e gruntowe powinno by przygotowane zgodnie z Dokumentacj Projektow i z wymaganiami
okre lonymi w ST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zag szczeniem pod a”
Paliki lub szpilki do prawid owego ukszta towania wzmocnienia pod a powinny by wcze niej
przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w rz dach równoleg ych do osi drogi, lub w inny
sposób zaakceptowany przez In yniera.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo liwia naci gni cie sznurków lub linek do wytyczenia
robót w odst pach nie wi kszych ni co 10 m.
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Je eli warstwa mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem ma by uk adana w prowadnicach, to po
wytyczeniu podbudowy nale y ustawi na pod u prowadnice w taki sposób, aby wyznacza y one ci le linie
kraw dzi uk adanej warstwy wed ug Dokumentacji Projektowej. Wysoko prowadnic powinna odpowiada
grubo ci warstwy mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem, w stanie niezag szczonym. Prowadnice
powinny by ustawione stabilnie, w sposób wykluczaj cy ich przesuwanie si pod wp ywem oddzia ywania
maszyn u ytych do wykonania warstwy.
5.4. Skáad mieszanki cementowo-gruntowej i cementowo-kruszywowej
Zawarto cementu w mieszance nie mo e przekracza warto ci podanych w tablicy 4. Zaleca si taki
dobór mieszanki, aby spe ni wymagania wytrzyma ciowe okre lone w p. 2.5 tablica 3, przy jak najmniejszej
zawarto ci cementu.
Tablica 4. Maksymalna zawarto
pod a
Lp.

cementu w mieszance kruszywa stabilizowanego cementem dla ulepszonego

Kategoria
ruchu

1

KR3

Maksymalna zawarto cementu, % w
stosunku do masy suchego gruntu lub
kruszywa
podbudowa
ulepszone
pomocnicza
pod e
6

8

Zawarto wody w mieszance powinna odpowiada wilgotno ci optymalnej, okre lonej wed ug
normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [4], z tolerancj ±2% jej warto ci.
5.5. Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych
Sk adniki mieszanki powinny by dozowane w ilo ci okre lonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka
stacjonarna powinna by wyposa ona w urz dzenia do wagowego dozowania kruszywa i cementu oraz
obj to ciowego dozowania wody.
Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by krótszy od 1 minuty, o ile krótszy czas
mieszania nie zostanie dozwolony przez In yniera po wst pnych próbach. W mieszarkach typu ci ego
pr dko podawania materia ów powinna by ustalona i na bie co kontrolowana w taki sposób, aby zapewni
jednorodno mieszanki.
Wilgotno mieszanki powinna odpowiada wilgotno ci optymalnej z tolerancj ±2% jej warto ci.
Przed u eniem mieszanki nale y ustawi prowadnice i pod e zwil
wod .
Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna by uk adana przy pomocy uk adarek lub równiarek. Grubo
uk adania mieszanki powinna by taka, aby zapewni uzyskanie wymaganej grubo ci warstwy po zag szczeniu
zgodnie z pkt.1.3 niniejszej ST.
Przed zag szczeniem warstwa powinna by wyprofilowana do wymaganych rz dnych, spadków pod nych
i poprzecznych. Przy u yciu równiarek do rozk adania mieszanki nale y wykorzysta prowadnice, w celu
uzyskania odpowiedniej równo ci profilu warstwy. Od u ycia prowadnic mo na odst pi przy zastosowaniu
technologii gwarantuj cej odpowiedni równo warstwy, po uzyskaniu zgody In yniera. Po wyprofilowaniu
nale y natychmiast przyst pi do zag szczania warstwy.
5.6. ZagĊszczanie
Zag szczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem nale y prowadzi przy u yciu walców
adkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w ST.
Zag szczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocz si od kraw dzi i przesuwa pasami
pod nymi, cz ciowo nak adaj cymi si w stron osi jezdni. Zag szczenie warstwy o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpocz si od ni ej po onej kraw dzi i przesuwa pasami pod nymi, cz ciowo
nak adaj cymi si , w stron wy ej po onej kraw dzi. Pojawiaj ce si w czasie zag szczania zani enia, ubytki,
rozwarstwienia i podobne wady, musz by natychmiast naprawiane przez wymian mieszanki na pe
boko , wyrównanie i ponowne zag szczenie. Powierzchnia zag szczonej warstwy powinna mie
prawid owy przekrój poprzeczny i jednolity wygl d.
W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zag szczania i obróbki
powierzchniowej musz by zako czone przed up ywem dwóch godzin od chwili dodania wody do mieszanki.
Zag szczanie nale y kontynuowa do osi gni cia wska nika zag szczenia mieszanki nie mniejszego od 1,0
okre lonego wg BN-77/8931-12 [20].
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Specjaln uwag nale y po wi ci zag szczeniu mieszanki w s siedztwie spoin roboczych pod nych i
poprzecznych oraz wszelkich urz dze obcych.
Wszelkie miejsca lu ne, rozsegregowane, sp kane podczas zag szczania lub w inny sposób wadliwe, musz
by naprawione przez zerwanie warstwy na pe
grubo , wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim
sk adzie i ponowne zag szczenie. Roboty te s wykonywane na koszt Wykonawcy.
5.7. Spoiny robocze
W miar mo liwo ci nale y unika pod nych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na ca ej
szeroko ci.
Je li jest to niemo liwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa
nale y pionow kraw
wykonanego pasa zwil
wod . Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w u onej i
zag szczonej mieszance, nale y niezw ocznie obci pionow kraw . Po zwil eniu jej wod nale y wbudowa
kolejny pas. W podobny sposób nale y wykona poprzeczn spoin robocz na po czeniu dzia ek roboczych.
Od obci cia pionowej kraw dzi w wykonanej mieszance mo na odst pi wtedy, gdy czas pomi dzy
zako czeniem zag szczania jednego pasa, a rozpocz ciem wbudowania s siedniego pasa, nie przekracza 60
minut.
Je eli w ni ej po onej warstwie wyst puj spoiny robocze, to spoiny w warstwie le cej wy ej powinny
by wzgl dem nich przesuni te o co najmniej 30 cm dla spoiny pod nej i 1 m dla spoiny poprzecznej.
5.8. PielĊgnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem
Piel gnacja powinna by przeprowadzona wed ug jednego z nast puj cych sposobów:
a) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wod w ci gu dnia, w czasie co najmniej
7 dni,
b) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczaln foli z tworzywa sztucznego, u on na zak ad o szeroko ci
co najmniej 30 cm i zabezpieczon przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,
c) przykrycie warstw piasku lub grubej w ókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w
czasie co najmniej 7 dni.
Inne sposoby piel gnacji, zaproponowane przez Wykonawc i inne materia y przeznaczone do piel gnacji
mog by zastosowane po uzyskaniu akceptacji In yniera.
Nie nale y dopuszcza adnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu.
Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny mo e odbywa si wy cznie za zgod In yniera.
5.9. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podáRĪa
Podbudowa i ulepszone pod e po wykonaniu, a przed u eniem nast pnej warstwy, powinny by
utrzymywane w dobrym stanie. Je eli Wykonawca b dzie wykorzystywa , za zgod In yniera, gotow
podbudow lub ulepszone pod e do ruchu budowlanego, to jest obowi zany naprawi wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynik ych z niew ciwego utrzymania podbudowy
lub ulepszonego pod a obci a Wykonawc robót.
Wykonawca jest zobowi zany do przeprowadzenia bie cych napraw podbudowy lub ulepszonego pod a
uszkodzonych wskutek oddzia ywania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu i niegu oraz
mróz.
Wykonawca jest zobowi zany wstrzyma ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, je eli
wyst pi mo liwo uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego pod a.
Warstwa stabilizowana cementem powinna by przykryta przed zim warstw nawierzchni lub
zabezpieczona przed niszcz cym dzia aniem czynników atmosferycznych w inny sposób zaakceptowany przez
In yniera.
6. Kontrola jakoĞci robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona badania cementu i kruszyw przeznaczonych
do wykonania robót i przedstawi wyniki tych bada In ynierowi w celu akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Cz stotliwo

oraz zakres bada i pomiarów

Cz stotliwo oraz zakres bada i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy lub ulepszonego pod
stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 5.

a
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Tablica 5. Cz stotliwo

bada i pomiarów
Cz stotliwo bada
Maksymalna powierzchnia
Minimalna liczba
podbudowy lub ulepszonego
bada na dziennej
pod a przypadaj ca na jedno
dzia ce roboczej
badanie

Lp.

Wyszczególnienie bada

1
2

2

600 m2

3

Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
Wilgotno mieszanki gruntu lub kruszywa ze
spoiwem
Zag szczenie warstwy

4

Grubo

3

400 m2

5

Wytrzyma
na ciskanie
 7 i 28-dniowa przy stabilizacji cementem

6 próbek

400 m2

6

podbudowy lub ulepszonego pod

7

Mrozoodporno
Badanie spoiwa:
 cementu

8

Badanie wody

9

Badanie w

a

przy projektowaniu i w przypadkach w tpliwych

3)

przy projektowaniu sk adu mieszanki i przy ka dej
zmianie
dla ka dego w tpliwego ród a
dla ka dej partii i przy ka dej zmianie rodzaju gruntu
lub kruszywa

ciwo ci gruntu lub kruszywa

3) Badanie wykonuje si przy stabilizacji kruszyw cementem

6.3.2. Uziarnienie kruszywa
Próbki do bada nale y pobiera z mieszarek przed podaniem cementu. Uziarnienie kruszywa powinno by
zgodne z wymaganiami podanymi w ST.
6.3.3. Wilgotno

mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem

Wilgotno mieszanki powinna by równa wilgotno ci optymalnej, okre lonej w projekcie sk adu tej
mieszanki, z tolerancj ±2% jej warto ci.
6.3.4. Zag szczenie warstwy
Mieszanka powinna by zag szczana do osi gni cia wska nika zag szczenia nie mniejszego od 1,00
oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 [20].
6.3.5. Grubo

podbudowy lub ulepszonego pod

a

Grubo warstwy nale y mierzy bezpo rednio po jej zag szczeniu w odleg ci co najmniej 0,5 m od
kraw dzi. Grubo warstwy nie mo e ró ni si od projektowanej o wi cej ni r 1 cm.
6.3.6. Wytrzyma

na ciskanie

Wytrzyma
na ciskanie okre la si na próbkach walcowych o rednicy i wysoko ci 8 cm. Próbki do
bada nale y pobiera z miejsc wybranych losowo, w warstwie roz onej przed jej zag szczeniem. Próbki w
ilo ci 6 sztuk nale y formowa i przechowywa zgodnie z normami dotycz cymi stabilizacji cementem. Trzy
próbki nale y bada po 7 dniach oraz po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzyma ci na ciskanie
powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w ST.
6.3.7. Mrozoodporno
Wska nik mrozoodporno ci okre lany przez spadek wytrzyma ci na ciskanie próbek poddawanych
cyklom zamra ania i odmra ania powinien by zgodny z wymaganiami podanymi w ST.
6.3.8. Badanie cementu
Dla ka dej dostawy cementu Wykonawca powinien okre li w

ciwo ci podane w ST

6.3.9. Badanie wody
W przypadkach w tpliwych nale y przeprowadzi badania wody wg PN-EN 1008-1 [13].
6.3.10. Badanie w

ciwo ci kruszywa

W ciwo ci kruszywa nale y bada przy ka dej zmianie rodzaju kruszywa. W
zgodne z wymaganiami podanymi w ST.

ciwo ci powinny by
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6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych i wytrzymaáRĞciowych
6.4.1. Cz stotliwo
Cz stotliwo

oraz zakres bada i pomiarów
oraz zakres bada i pomiarów dotycz cych cech geometrycznych podaje tablica 6.

Tablica 6. Cz stotliwo oraz zakres bada i pomiarów wykonanej podbudowy lub ulepszonego pod
stabilizowanych spoiwami
Lp.

Minimalna cz stotliwo
bada i pomiarów
10 razy na 1 km

Wyszczególnienie bada i pomiarów

1

Szeroko

2

Równo

pod

3

Równo

poprzeczna

4

Spadki poprzeczne*)

5

Rz dne wysoko ciowe

w sposób ci y planografem albo co 20 m at na
ka dym pasie ruchu
10 razy na 1 km

na

6

Ukszta towanie osi w planie*

7

Grubo

a

10 razy na 1 km
co 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych co10m
)

podbudowy i ulepszonego pod

co 100 m
a w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni raz na 2000 m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta towania osi w planie nale y wykona w punktach
ównych uków poziomych.
6.4.2. Szeroko

warstwy

Szeroko warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem nie mo e ró ni si od szeroko ci projektowanej
o wi cej ni +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraw ników szeroko podbudowy powinna by wi ksza od szeroko ci warstwy wy ej
le cej o co najmniej 25 cm lub o warto wskazan w Dokumentacji Projektowej.
6.4.3. Równo

warstwy

Nierówno ci pod ne podbudowy i ulepszonego pod a nale y mierzy 4-metrow at lub planografem,
zgodnie z norm BN-68/8931-04 [18].
Nierówno ci poprzeczne podbudowy i ulepszonego pod a nale y mierzy 4-metrow at .
Nierówno ci nie powinny przekracza 15 mm.
6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego pod
tolerancj r 0,5 %.

a powinny by zgodne z dokumentacj projektow z

6.4.5. Rz dne wysoko ciowe warstwy
Ró nice pomi dzy rz dnymi wykonanej podbudowy i ulepszonego pod
powinny przekracza + 0 cm, -2 cm.

a a rz dnymi projektowanymi nie

6.4.6. Ukszta towanie osi warstwy wzmocnienia
O warstwy wzmocnienia w planie nie mo e by przesuni ta w stosunku do osi projektowanej o wi cej ni
r 5 cm.
6.4.7. Grubo
Grubo

warstwy
warstwy nie mo e ró ni si od grubo ci projektowanej o wi cej ni r 1cm

6.5. Zasady postĊpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami
6.5.1. Niew

ciwe cechy geometryczne warstwy wzmocnienia pod

a

Je eli po wykonaniu bada na stwardnia ej warstwie stwierdzi si , e odchylenia cech geometrycznych
przekraczaj wielko ci okre lone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na ca grubo i ponownie wykonana
na koszt Wykonawcy. Dopuszcza si inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on
zaakceptowany przez In yniera.
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Je eli szeroko warstwy jest mniejsza od szeroko ci projektowanej o wi cej ni 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wy ej le cym, to Wykonawca powinien poszerzy warstw przez zerwanie jej na pe
grubo do po owy szeroko ci pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.
Nie dopuszcza si mieszania sk adników mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na w asny
koszt.
6.5.2. Niew

ciwa grubo

warstwy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl dem grubo ci Wykonawca wykona napraw przez
zerwanie wykonanej warstwy, usuni cie zerwanego materia u i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich
ciwo ciach i o wymaganej grubo ci. Roboty te Wykonawca wykona na w asny koszt. Po wykonaniu tych
robót nast pi ponowny pomiar i ocena grubo ci warstwy, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niew

ciwa wytrzyma

warstwy

Je eli wytrzyma
rednia próbek b dzie mniejsza od dolnej granicy okre lonej w ST dla poszczególnych
rodzajów podbudów i ulepszonego pod a, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na
now o odpowiednich w ciwo ciach na koszt Wykonawcy.
7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
Jednostk obmiarow
stabilizowanego cementem

jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego wzmocnienia pod

a z gruntu

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje si za zgodne z Dokumentacj Projektow , ST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne.
9. Podstawa páatnoĞci
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy páatnoĞci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
badania gruntu i kruszywa,
zakup i dostarczenie materia ów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,
dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materia ów i urz dze
pomocniczych,
 roz enie i zag szczenie mieszanki,
 piel gnacja wykonanej warstwy,
 przeprowadzenie pomiarów i bada laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej






10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 197-1:2002
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

PN-EN 197-2:2002
PN-B-06714-12
PN-B-04481:1988
PN-EN 933-1:2000
PN-EN 1744-1:2000
PN-EN 1744-1:2000
PN-B-06714-37
PN-EN 1744-1:2000
PN-EN 1744-1:2000

Cement - Cz
1: Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementów
powszechnego u ytku
Cement - Cz
2: Ocena zgodno ci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci zanieczyszcze obcych
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sk adu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci zanieczyszcze organicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci siarki metod bromow
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu wapniowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu elazawego
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11.
12.
13.
14.

PN-EN 1097-2:2000
PN-EN 459-1:2003
PN-EN1008-1:2004
PN-S-96012

15. BN-88/6731-08
16. BN-64/8931-01
17. BN-64/8931-02
18. BN-68/8931-04
19. BN-70/8931-05
20. BN-77/8931-12
21. PN-B-04481
22. PN-EN 1744-1:2000

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie cieralno ci w b bnie Los Angeles
Wapno budowlane - Wymagania
Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw
Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone pod e z gruntu stabilizowanego
cementem
Cement. Transport i przechowywanie
Drogi samochodowe. Oznaczanie wska nika piaskowego
Drogi samochodowe. Oznaczanie modu u odkszta cenia nawierzchni podatnych i
pod a przez obci enie p yt
Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at
Drogi samochodowe. Oznaczanie wska nika no no ci gruntu jako pod a
nawierzchni podatnych
Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto ci siarki metod bromow

10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych, IBDiM - 1997.

63
D-04.06.01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
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PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU
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1. WstĊp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
zwi zanych z wykonywaniem podbudowy z chudego betonu, które zostan wykonane w ramach budowy chodnika w ul.
Poprzecznej w Czerwonaku (wraz z przebudow koliduj cej infrastruktury technicznej).
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 objĊtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz prowadzenia robót przy wykonaniu podbudowy pomocniczej z
chudego betonu i obejmuj :



wykonanie podbudowy zasadniczej grubo ci 15cm (zjazdy),
piel gnacj piaskiem i polewanie wod

1.4. OkreĞlenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zag szczonej mieszanki betonowej, która po osi gni ciu
wytrzyma ci na ciskanie R28 nie mniejszej ni 6 MPa i nie wi kszej ni 9 MPa, stanowi fragment no nej cz ci
nawierzchni drogowej.
1.4.2. Chudy beton - materia budowlany powsta y przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w ilo ci od 5% do
7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczaj cej 130 kg/m3 oraz optymaln ilo ci wody, który po zako czeniu
procesu wi zania osi ga wytrzyma
na ciskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa.
1.4.3. Pozosta e okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako
poleceniami In yniera.

ich wykonania oraz za zgodno z Dokumentacj Projektow , ST i

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania Ogólne”.
2. Materiaáy
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiaáów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Cement
2.1.1. Wymagania w

ciwo ci cementu

Nale y stosowa cement portlandzki lub hutniczy wed ug PN-EN 197-1:2002 [17] klasy 32,5.
Za zgod In yniera mo na stosowa cement portlandzki z dodatkami, klasy 32,5, o wymaganiach zgodnych z PN-EN
197-1:2002 [17].
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania dla cementu do chudego betonu
Lp.
1

ciwo ci
Wytrzyma
na ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej ni :
- cement portlandzki bez dodatków
- cement hutniczy
- cement portlandzki z dodatkami

Klasa cementu
32,5
16
16
16
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2

Wytrzyma

3

Czas wi zania:
- pocz tek wi zania, najwcze niej po up ywie, min.
- koniec wi zania, najpó niej po up ywie, h

75
12

Sta

10

4

na ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej ni :

32,5

obj to ci, mm, nie wi cej ni

Przechowywanie cementu powinno si odbywa zgodnie z BN-88/6731-08 [22].
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu b dzie d szy od trzech miesi cy, mo na go stosowa za zgod
In yniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wyka jego przydatno do robót.
2.3. Kruszywo
Do wykonania mieszanki chudego betonu nale y stosowa :
 wiry i mieszank wg PN-EN 13043:2004 [14],
 piasek wg PN-EN 13043:2004 [16],
 kruszywo amane wg PN-EN 13043:2004 [15],
 kruszywo
lowe z
la wielkopiecowego kawa kowego wg PN-EN 13043:2004[18].
Kruszywo powinno spe nia wymagania okre lone w normie PN-S-96013:1997 [22].
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna mie ci si w krzywych granicznych podanych
w tablicy 2 i na rysunku 1, zgodnych z PN-B-06250 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywa a maksymaln szczelno
urabialno przy minimalnym zu yciu cementu i wody.
Tablica 2. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa do chudego betonu
Sito o boku oczka kwadratowego (mm)

Przechodzi przez sito (%)

63
31,5
16
8
4
2
1
0,5
0,25
0,125

100
od 60 do 80
od 40 do 65
od 25 do 55
od 20 do 45
od 15 do 35
od 7 do 20
od 2 do 12
od 0 do 5

i
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Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia do chudego betonu od 0 do 31,5 mm.

Kruszywo powinno spe nia wymagania okre lone w tablicy 3.
Kruszywo
lowe powinno by ca kowicie odporne na rozpad krzemianowy wed ug
PN-B-06714-37 [12] i elazawy wed ug PN-EN 1744-1 [13].
Tablica 3. Wymagania dotycz ce kruszywa do chudego betonu
Lp.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

ciwo
Zawarto py ów mineralnych poni ej 0,063 mm, % nie wi cej ni
Zawarto zanieczyszcze organicznych
Barwa cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza ni :
Zawarto zanieczyszcze obcych, %, nie wi cej ni
Mrozoodporno dla frakcji wi kszych od 4 mm, ubytek masy
po 25 cyklach w metodzie bezpo redniej, %, nie wi cej ni :
- wirów jedno- i wielofrakcyjnych oraz grubych mieszanek
kruszywa naturalnego
- grysów jedno- i wielofrakcyjnych oraz grubych
mieszanek kruszywa amanego sortowana i z otoczków
ze ska osadowych
Nasi kliwo wagowa frakcji wi kszych od 4 mm, % nie wi cej ni
Zawarto ziaren nieforemnych, %, nie wi cej ni :
Zawarto zwi zków siarki w przeliczeniu na SO3, % nie wi cej ni
Odporno na rozpad krzemianowy i elazawy 1)

1) dotyczy kruszywa

Wymagania

Badania wg normy

4
barwa
wzorcowa
0,5

PN-B-06714-13 [5]
PN-EN 1744-1 [10]

10

PN-EN 1367-1:2002 [9]

20
5
30
1
ca kowita

PN-B-06714-12 [4]

PN-EN 1097-6:2002 [8]
PN-EN 933-4:2002 [7]
PN-EN 1744-1 [11]
PN-B-06714-37 [12]
PN-EN 1744-1 [13]

lowego.

2.4. Woda
Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do piel gnacji wykonanej podbudowy nale y stosowa wod
odpowiadaj
wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 [19]. Bez bada laboratoryjnych mo na stosowa
wodoci gow wod pitn .
2.5. Chudy beton
2.5.1. Wymagania dla chudego betonu
Chudy beton powinien spe nia wymagania okre lone w tablicy 4.

67
D-04.06.01

Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu
Lp.

ciwo ci

Wymagania

Badania wed ug

1

Wytrzyma

na ciskanie po 7 dniach, MPa

od 3,5 do 5,5

PN-B-06250 [3]

2

Wytrzyma

na ciskanie po 28 dniach, MPa

od 6,0 do 9,0

PN-B-06250 [3]

3

Nasi kliwo , % m/m, nie wi cej ni :

9

PN-B-06250 [3]

4

Mrozoodporno , zmniejszenie wytrzyma
nie wi cej ni :

20

PN-B-06250 [3]

ci, %,

2.5.2. Sk ad chudego betonu
Sk ad chudego betonu powinien by tak dobrany, aby zapewnia osi gni cie w ciwo ci
okre lonych w tablicy 4.
Zawarto cementu powinna wynosi od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna
przekracza 130 kg/m3.
Sk ad i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszyw powinny by zgodne z p. 2.3.
Zawarto wody powinna odpowiada wilgotno ci optymalnej, okre lonej wed ug normalnej próby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 [2] (du y cylinder, metoda II), z tolerancj +10%, -20% jej warto ci.
2.5.3. Projektowanie chudego betonu
Projekt sk adu chudego betonu powinien by wykonany zgodnie z PN-S-96013 [22].
Projekt sk adu chudego betonu powinien zawiera :
a) wyniki bada cementu, wed ug PN-EN 196-6:1997 [1],
b) w przypadkach w tpliwych - wyniki bada wody, wed ug PN-EN 1008 [19],
c) wyniki bada kruszywa (krzywe uziarnienia oraz w ciwo ci, okre lone na rysunku 1 oraz w tablicy 3),
d) sk ad chudego betonu (zawarto kruszyw, cementu i wody),
e) wyniki bada wytrzyma ci po 7 i 28 dniach, wed ug PN-S-96013 [22],
2.6. Materiaáy do piel gnacji podbudowy z chudego betonu
Do piel gnacji podbudowy z chudego betonu mog by stosowane:
 emulsja asfaltowa wg EmA-99 [26],
 preparaty piel gnacyjne posiadaj ce aprobat techniczn ,
 folie z tworzyw sztucznych,

óknina wg PN-P-01715 [21],
 piasek i woda.
3. SprzĊt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. SprzĊt do wykonywania podbudowy z chudego betonu
Wykonawca przyst puj cy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien wykaza si mo liwo ci
korzystania z nast puj cego sprz tu:
 wytwórni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania chudej mieszanki betonowej. Wytwórnia powinna by
wyposa ona w urz dzenia do wagowego dozowania wszystkich sk adników, gwarantuj ce nast puj ce tolerancje
dozowania, wyra one w stosunku do masy poszczególnych sk adników:
 kruszywo r 3%,
 cement r 0,5%,
 woda r 2%. In ynier mo e dopu ci obj to ciowe dozowanie wody,
 przewo nych zbiorników na wod ,
 uk adarek albo równiarek do rozk adania chudej mieszanki betonowej,
 walców wibracyjnych lub statycznych do zag szczania lub p yty wibracyjne,
 zag szczarek p ytowych, ubijaków mechanicznych lub ma ych walców wibracyjnych do zag szczania w miejscach
trudno dost pnych.
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4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiaáów
Transport cementu powinien odbywa si zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Cement luzem nale y przewozi
cementowozami, natomiast cement workowany mo na przewozi dowolnymi rodkami transportu, w sposób
zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Kruszywo mo na przewozi dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia ami i zawilgoceniem.
Woda mo e by dostarczana wodoci giem lub przewo nymi zbiornikami wody,
Transport mieszanki chudego betonu powinien odbywa si zgodnie z PN-S-96013:1997 [20].
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Podbudowa z chudego betonu nie mo e by wykonywana gdy temperatura powietrza jest ni sza ni 5oC
oraz gdy pod e jest zamarzni te i podczas opadów deszczu .
Nie nale y rozpoczyna produkcji mieszanki betonowej, je eli prognozy meteorologiczne wskazuj na mo liwy
spadek temperatury poni ej 2oC w czasie najbli szych 7 dni.
5.3. Przygotowanie podáRĪa
Pod e pod podbudow z chudego betonu, zgodnie z Dokumentacj Projektow , powinno by przygotowane
zgodnie z wymaganiami okre lonymi w ST D-04.05.01 „Podbudowa i ulepszone pod e z kruszywa stabilizowanego
cementem”.
Podbudow z chudego betonu nale y uk ada na wilgotnym pod u.
Paliki lub szpilki do prawid owego ukszta towania podbudowy powinny by wcze niej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawc , zgodnie z wymaganiami ST D-01.01.00
„Odtworzenie trasy w terenie”.
Je eli warstwa chudego betonu ma by uk adana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy nale y ustawi
na pod u prowadnice w taki sposób, aby wyznacza y one ci le linie kraw dzi podbudowy wed ug Dokumentacji
Projektowej. Wysoko prowadnic powinna odpowiada grubo ci warstwy mieszanki betonowej w stanie nie
zag szczonym. Prowadnice powinny by ustawione stabilnie, w sposób wykluczaj cy ich przesuwanie si pod wp ywem
oddzia ywania maszyn u ytych do wykonania warstwy podbudowy.
5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej
Mieszank chudego betonu o ci le okre lonym sk adzie zawartym w recepcie laboratoryjnej nale y wytwarza
w mieszarkach zapewniaj cych ci
produkcji i gwarantuj cych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Sk adniki mieszanki chudego betonu powinny by dozowane wagowo zgodnie z norm PN-S-96013:1997 [22].
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposób
zabezpieczony przed segregacj i nadmiernym wysychaniem.
5.5. Wbudowywanie i zagĊszczanie mieszanki betonowej
Uk adanie podbudowy z chudego betonu nale y wykonywa uk adarkami mechanicznymi, poruszaj cymi si po
prowadnicach.
Przy uk adaniu chudej mieszanki betonowej za pomoc równiarek konieczne jest stosowanie prowadnic.
Wbudowanie za pomoc równiarek bez stosowania prowadnic, mo e odbywa si tylko w wyj tkowych wypadkach,
okre lonych w ST i za zgod In yniera.
Podbudowy z chudego betonu wykonuje si w jednej warstwie o grubo ci od 10 do 20 cm, po zag szczeniu.
Gdy wymagana jest wi ksza grubo , to do uk adania drugiej warstwy mo na przyst pi najwcze niej po up ywie 7 dni
od wykonania pierwszej warstwy i po odbiorze jej przez In yniera.
Natychmiast po roz eniu i wyprofilowaniu mieszanki nale y rozpocz jej zag szczanie. Zag szczanie
podbudów o przekroju daszkowym powinno rozpocz si od
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kraw dzi i przesuwa si pasami pod nymi, cz ciowo nak adaj cymi si w stron osi jezdni. Zag szczanie podbudów
o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocz si od ni ej po onej kraw dzi i przesuwa si pasami
pod nymi, cz ciowo
nak adaj cymi si , w stron wy ej po onej kraw dzi podbudowy. Pojawiaj ce si w czasie
wa owania zani enia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, powinny by natychmiast naprawione przez zerwanie
warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na pe g boko
i wbudowanie nowej mieszanki albo przez ci cie nadmiaru, wyrównanie i zag szczenie. Powierzchnia zag szczonej
warstwy powinna mie prawid owy przekrój poprzeczny i jednolity wygl d.
Zag szczanie nale y kontynuowa do osi gni cia wska nika zag szczenia nie mniejszego ni 1,00
maksymalnego zag szczenia okre lonego wed ug normalnej próby Proctora zgodnie z PN-B-04481, (du y cylinder
metoda II). Zag szczenie powinno by zako czone przed rozpocz ciem czasu wi zania cementu.
Wilgotno mieszanki chudego betonu podczas zag szczania powinna by równa wilgotno ci optymalnej z
tolerancj ±2% jej warto ci.
5.6. Spoiny robocze
Wykonawca powinien tak organizowa roboty, aby unika pod nych spoin roboczych, poprzez wykonanie
podbudowy na ca ej szeroko ci koryta.
W przeciwnym razie, przy podbudowie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa podbudowy,
nale y pionow kraw
wykonanego pasa zwil
wod . Przy podbudowie wykonanej bez prowadnic w u onej i
zag szczonej mieszance, nale y wcze niej obci pionow kraw . Po zwil eniu jej wod nale y wbudowa kolejny pas
podbudowy. W podobny sposób nale y wykona poprzeczn spoin robocz na po czeniu dzia ek roboczych. Od
obci cia pionowej kraw dzi we wcze niej wykonanej mieszance mo na odst pi wtedy, gdy czas pomi dzy
zako czeniem zag szczania jednego pasa, a rozpocz ciem wbudowania s siedniego pasa podbudowy, nie przekracza 60
minut.
Je eli w dolnej warstwie podbudowy wyst puj spoiny robocze, to spoiny w górnej warstwie podbudowy
powinny by wzgl dem nich przesuni te o co najmniej 30 cm dla spoiny pod nej i 1 m dla spoiny poprzecznej.
5.7. Nacinanie szczelin
Zaleca si w przypadku uk adania na podbudowie z chudego betonu nawierzchni bitumicznej wykonanie szczelin
pozornych, w pocz tkowej fazie twardnienia podbudowy, na g boko ci oko o 35% jej grubo ci.
W przypadku przekroczenia górnej granicy siedmiodniowej wytrzyma ci (wg tablicy 4) i spodziewanego
przekroczenia dwudziestoo miodniowej wytrzyma ci chudego betonu, wyci cie szczelin pozornych jest konieczne.
Szeroko naci tych szczelin pozornych powinna wynosi od 3 do 5 mm.
Szczeliny te nale y wyci tak, aby ca a powierzchnia podbudowy by a podzielona na kwadratowe lub prostok tne
yty. Stosunek d ugo ci p yt do ich szeroko ci powinien by nie wi kszy ni od 1,5 do 1,0.
5.8. PielĊgnacja podbudowy
Podbudowa z chudego betonu powinna by natychmiast po zag szczeniu poddana piel gnacji. Piel gnacja powinna
by przeprowadzona wed ug jednego z podanych sposobów:
a) skropienie warstwy emulsj asfaltow 0,5y1,0 kg/m2,
b) skropienie preparatami pow okotwórczymi, posiadaj cymi aprobat techniczna, w ilo ciach ustalonych w ST, po
uprzednim zaakceptowaniu ich u ycia przez In yniera,
c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wod co najmniej 7 dni,
d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczaln foli z tworzywa sztucznego u on na zak ad co najmniej 30 cm i
zabezpieczon przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr.
e) przykrycie warstw piasku lub grubej w ókniny i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez co najmniej 7dni.
Inne sposoby piel gnacji, zaproponowane przez Wykonawc i inne materia y mog by zastosowane po uzyskaniu
akceptacji In yniera.
Nie nale y dopuszcza adnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni piel gnacji, a po tym
czasie ewentualny ruch budowlany mo e odbywa si wy cznie za zgod In yniera
5.9. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed u eniem nast pnej warstwy, powinna by chroniona przed uszkodzeniami.
Je eli Wykonawca b dzie wykorzystywa , za zgod In yniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to powinien
naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na w asny koszt.
Wykonawca jest zobowi zany do przeprowadzenia bie cych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek
oddzia ywania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, niegu i mróz.
Wykonawca jest zobowi zany wstrzyma ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, je eli
wyst pi mo liwo uszkodzenia podbudowy.
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Podbudowa z chudego betonu musi by przed zim przykryta co najmniej jedn warstw mieszanki mineralnoasfaltowej.
6. Kontrola jakoĞci robót
Ogólna zasada kontroli jako ci robót podano w ST D-M.00.00.00. ‘Wymagania ogólne’
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona badania cementu, kruszywa oraz w
przypadkach w tpliwych wody i przedstawi wyniki tych bada In ynierowi do akceptacji.
Badania powinny obejmowa wszystkie w ciwo ci okre lone w punktach od 2.2 do 2.4 oraz w punktach 5.2 i
5.3 niniejszej ST.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Cz stotliwo

oraz zakres bada i pomiarów

Cz stotliwo

oraz zakres bada i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy z chudego betonu podano w

tablicy 5.
Tablica 5. Cz stotliwo

oraz zakres bada i pomiarów przy wykonywaniu podbudowy chudego betonu
Cz stotliwo

Lp.

1
2
3

Minimalne ilo ci
bada na dziennej
dzia ce roboczej

Wyszczególnienie bada

W

bada
Maksymalna
powierzchnia
podbudowy na jedno
badanie

dla ka dej partii kruszywa i przy ka dej
zmianie kruszywa

ciwo ci kruszywa
ciwo ci wody

dla ka dego w tpliwego ród a

ciwo ci cementu

dla ka dej partii

4

Uziarnienie mieszanki mineralnej

2

600 m2

5

Wilgotno

2

600 m2

6

Zag szczenie mieszanki chudego betonu

2

600 m2

7

Grubo

2

600 m2

8

Oznaczenie wytrzyma
dniach
po 28 dniach

3 próbki
3 próbki

400 m2

mieszanki chudego betonu

podbudowy z chudego betonu
ci na ciskanie

po 7

9

Oznaczenie nasi kliwo ci chudego betonu

10

Oznaczenie mrozoodporno ci chudego betonu

6.3.2.

w przypadkach w tpliwych
i na zlecenie In yniera

ciwo ci wody

W przypadkach w tpliwych nale y przeprowadzi badania wody wed ug PN-B-32250[19].
6.3.3. W

ciwo ci cementu

Dla ka dej dostawy cementu nale y okre li w

ciwo ci podane w pkt. 2.2 tablica 1.

6.3.4. Uziarnienie mieszanki mineralnej
Próbki do bada nale y pobiera z wytwórni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu. Badanie
nale y wykona zgodnie z norm PN-EN 933-1:2002 [6].
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna by zgodna z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3, tablica
2.
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6.3.5. Wilgotno

mieszanki chudego betonu

Wilgotno mieszanki chudego betonu powinna by równa wilgotno ci optymalnej, okre lonej w recepcie z
tolerancj ±2% jej warto ci.
6.3.6. Zag szczenie podbudowy z chudego betonu
Mieszanka chudego betonu powinna by zag szczana do osi gni cia wska nika zag szczenia nie mniejszego
ni 1,00 przy oznaczeniu zgodnie z normaln prób Proctora (metoda II), wed ug PN-B-04481[2].
6.3.7. Grubo

podbudowy z chudego betonu

Grubo warstwy nale y mierzy bezpo rednio po jej zag szczeniu. Grubo podbudowy powinna by zgodna z
dokumentacj projektow z tolerancj r 1 cm.
6.3.8.

ciwo ci kruszywa

ciwo ci kruszywa nale y okre li przy ka dej zmianie rodzaju kruszywa i dla ka dej partii.
ciwo ci kruszywa powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3 pkt 2.3.
6.3.9. Wytrzyma

na ciskanie chudego betonu

Wytrzyma
na ciskanie okre la si na próbkach walcowych o rednicy i wysoko ci 16,0 cm. Próbki do
bada nale y pobiera z miejsc wybranych losowo, w wie o roz onej warstwie. Próbki w ilo ci 6 sztuk nale y
formowa i przechowywa zgodnie z norm PN-S-96013 [22]. Trzy próbki nale y bada po 7 dniach i trzy po 28 dniach
przechowywania. Wyniki wytrzyma ci na ciskanie powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.
6.3.10. Nasi kliwo

i mrozoodporno

chudego betonu

Nasi kliwo i mrozoodporno okre la si po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z norm PN-B06250:1988 [3].
Wyniki bada powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu
6.4.1. Cz stotliwo

oraz zakres bada i pomiarów

Cz stotliwo

oraz zakres bada i pomiarów podaje tablica 6.

Tablica 6. Cz stotliwo
betonu
Lp.

oraz zakres bada i pomiarów wykonanej podbudowy z chudego

Wyszczególnienie bada i
pomiarów

1

Szeroko

podbudowy

2

Równo

3
4
5
6
7

Równo poprzeczna
Spadki poprzeczne*)
Rz dne wysoko ciowe
Ukszta towanie osi w planie*)
Grubo podbudowy

pod

na

Minimalna cz stotliwo
bada i pomiarów
10 razy na 1 km
w sposób ci y planografem albo co 20 m at
na ka dym pasie ruchu
10 razy na 1 km
10 razy na 1 km
co 20 m - na odcinkach prostych
co 10 m - na odcinkach krzywoliniowych
w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni raz na 100 m

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta towanie osi w planie nale y wykona w punktach g ównych
uków poziomych.
6.4.2. Szeroko

podbudowy

Szeroko podbudowy powinna by zgodna z dokumentacj projektow z tolerancj +10 cm, 5 cm.
Na jezdniach bez kraw ników szeroko podbudowy powinna by wi ksza o co najmniej 25 cm od szeroko ci
warstwy na niej uk adanej lub o warto wskazan w dokumentacji projektowej.
6.4.3. Równo

podbudowy
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Nierówno ci pod ne podbudowy nale y mierzy 4-metrow at lub planografem, zgodnie z norm BN68/8931-04 [23].
Nierówno ci poprzeczne podbudowy nale y mierzy 4-metrow at .
Nierówno ci podbudowy nie mog przekracza :
 9 mm dla podbudowy zasadniczej
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i ukach powinny by zgodne z dokumentacj projektow z
tolerancj r 0,5 %.
6.4.5. Rz dne wysoko ciowe podbudowy
Rz dne wysoko ciowe podbudowy powinny by zgodne z Dokumentacj Projektow z tolerancj +1 cm, 2 cm.
6.4.6. Ukszta towanie osi w planie
podbudowy w planie powinna by zgodna z dokumentacj projektow z tolerancj r 5 cm
6.4.7. Grubo

podbudowy

Grubo

podbudowy powinna by zgodna z Dokumentacj Projektow z tolerancj :
 dla podbudowy zasadniczej r 1 cm

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudego betonu.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacj projektow , ST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne.
9. Podstawa páatnoĞci
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy páatnoĞci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej












Cena wykonania 1 m2 podbudowy z chudego betonu obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
dostarczenie materia ów,
wyprodukowanie mieszanki,
transport na miejsce wbudowania,
przygotowanie pod a,
dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materia ów i urz dze pomocniczych,
roz enie i zag szczenie mieszanki,
ewentualne nacinanie szczelin,
piel gnacja wykonanej podbudowy,
przeprowadzenie pomiarów i bada laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy związane
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10.1. Normy
1.
2.
3.
3a.
4.
5.
6.

PN-EN 196-6:1997
PN-B-04481
PN-B-06250
PN-EN 206-1:2003
PN-B-06714-12
PN-B-06714-13
PN-EN 933-1:2002

7.

PN-EN 933-4:2002

8.

PN-EN 1097-6:2002

9.

PN-EN 1367-1:2002

10.

PN-EN 1744-1:2000

11.
12.
13.
14.

PN-EN 1744-1:2000
PN-B-06714-37:1980
PN-EN 1744-1:2000
PN-EN 13043

15.
16.
17.

PN-EN 13043
PN-EN 13043
PN-EN 197-1:2002

18.

PN-EN 13043

19.
20.
21.

PN-EN 1008
PN-EN 12591
PN-P-01715

22.
23.
24.

PN-S-96013
23. BN-68/8931-04
BN-88/6731-08

Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
Beton zwyk y
Beton. Cz I: Wymagania, W ciwo ci, produkcja i zgodno
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci zanieczyszcze obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci py ów mineralnych
Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw. Oznaczanie sk adu
ziarnowego. Metoda przesiewu
Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw. Oznaczanie kszta tu ziaren.
Wska nik kszta tu
Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw. Oznaczanie
sto ci ziaren i nasi kliwo ci
Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw. Oznaczanie
mrozoodporno ci .
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci zanieczyszcze
organicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci siarki metod bromow
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu elazawego
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; wir i
mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa amane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
Cement. Cz
1: Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementów
powszechnego u ytku.
Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z
la wielkopiecowego
kawa kowego
Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw
Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
ókniny. Zestawienie wska ników technologicznych i u ytkowych oraz metod
bada
Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania
Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at .
Cement. Transport i przechowywanie

10.2. Inne dokumenty
25. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje,
instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
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NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ
BETONOWEJ
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1. WstĊp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót zwi zanych z u eniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej, które zostan wykonane w ramach
budowy chodnika w ul. Poprzecznej w Czerwonaku (wraz z przebudow koliduj cej infrastruktury technicznej).
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

1.3. Zakres robót objĊtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz prowadzenia robót przy wykonywaniu nawierzchni z
kostki brukowej betonowej i obejmuj :


enie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubo ci 6cm (kolor szary) na podsypce
cementowo-piaskowej grubo ci 4cm (chodniki),



enie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubo ci 8cm (kolor grafitowy) na podsypce
cementowo-piaskowej grubo ci 4cm (zjazdy),

1.4. OkreĞlenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
cieralnej nawierzchni, wykonany metod wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzuj cy si kszta tem, który umo liwia wzajemne
przystawanie elementów.
1.4.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, 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 jako
Projektow , ST i poleceniami In yniera.

ich wykonania

oraz za zgodno

z Dokumentacj

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.

Materiaáy

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiaáów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w ST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa mo e mie
producenta:

nast puj ce cechy charakterystyczne, okre lone w katalogu

1. odmian :
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy cieralnej (górnej) zwykle
barwionej grubo ci min. 4 mm,
2. barw :
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,
3. wzór (kszta t) kostki: zgodny z kszta tami okre lonymi przez producenta.
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4. wymiary, zgodne z wymiarami okre lonymi przez producenta, w zasadzie:
a) ugo : od 140 mm do 280 mm,
b) szeroko : od 0,5 do 1,0 wymiaru d ugo ci, lecz nie mniej ni 100 mm,
c) grubo : od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubo ciami s : 60 mm, 80 mm i 100 mm.
Po dane jest, aby wymiary kostek by y dostosowane do sposobu uk adania i siatki spoin oraz umo liwia y
wykonanie warstwy o szeroko ci 1,0 m lub 1,5 m bez konieczno ci przecinania elementów w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchni .
Kostki mog by produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z
ukosowanymi kraw dziami górnymi.
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach dróg,
ulic, chodników itp. okre la PN-EN 1338 [2] w sposób przedstawiony w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na
zewn trznych nawierzchniach, maj cych kontakt z sol odladzaj
w warunkach mrozu
Lp.
1
1.1

1.2

2
2.1

Cecha

Za cznik
normy

Wymaganie

Kszta t i wymiary
Dopuszczalne odchy ki w mm od
zadeklarowanych wymiarów kostki,
grubo ci
< 100 mm
100 mm

C

Odchy ki p asko ci i pofalowania
(je li maksymalne wymiary kostki
> 300 mm), przy d ugo ci
pomiarowej
300 mm
400 mm

C

W

ugo

Szeroko

Grubo

Ró nica pomi dzy
dwoma pomiarami
grubo ci, tej samej
kostki, powinna by
3 mm

±2
±3

±2
±3
±3
±4
Maksymalna (w mm)
wypuk
wkl

1,5
2,0

1,0
1,5

ciwo ci fizyczne i mechaniczne
0,5 kg/m2

Odporno na
zamra anie/rozmra anie z udzia em
soli odladzaj cych (wg klasy 3, za .
D)
Wytrzyma
na rozci ganie przy
roz upywaniu.
Badanie przeprowadzi na 8 szt.
Trwa
(ze wzgl du na
wytrzyma
)

D

Ubytek masy po badaniu: warto

F

2.4

Odporno na cieranie
(wg klasy 3 oznaczenia H normy)

H

2.5
2.6

Nasi kliwo
Odporno na po lizg/po lizgni cie

E
I

Wytrzyma
charakterystyczna T 3,6 MPa. Ka dy
pojedynczy wynik 2,9 MPa Obci enie niszcz ce nie
mniejsze ni 250 N/mm d ugo ci roz upania
Kostki maj zadawalaj
trwa
(wytrzyma
) je li
spe nione s wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna
konserwacja
Pomiar wykonany na tarczy Böhmego,
wg za . H normy
18 000mm3/5000 mm2
5%
a)je li górna powierzchnia kostki nie by a szlifowana lub
polerowana – zadawalaj ca odporno ,
je li wyj tkowo wymaga si podania warto ci odporno ci na
po lizg/po lizgni cie – nale y zadeklarowa minimaln jej
warto pomierzon wg za . I normy (wahad owym
przyrz dem do badania tarcia)

2.2

2.3

3
3.1

F

rednia

Aspekty wizualne
Wygl d

J

a)górna powierzchnia kostki nie powinna mie rys
i odprysków,
b)nie dopuszcza si rozwarstwie w kostkach
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3.2

Tekstura

3.3

Zabarwienie (barwiona mo e by
warstwa cieralna lub ca y element)

J

dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwity nie s uwa ane za istotne
a)kostki z powierzchni o specjalnej teksturze – producent
powinien opisa rodzaj tekstury,
b)tekstura lub zabarwienie kostki powinny by porównane z
próbk producenta, zatwierdzon przez odbiorc ,
c) ewentualne ró nice w jednolito ci tekstury lub
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami we
ciwo ciach surowców i zmianach warunków
twardnienia nie s uwa ane za istotne

W przypadku zastosowa kostki na powierzchniach innych ni przewidziano w tablicy 1 (np. na
nawierzchniach wewn trznych nie nara onych na kontakt z sol odladzaj ), wymagania wobec kostki nale y
odpowiednio dostosowa do ustale PN-EN-1338.
Kostki kolorowe powinny by barwione substancjami odpornymi na dzia anie czynników atmosferycznych,
wiat a (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który przy wype nieniu spoin zapraw
cementowo-piaskow nie mo e odbarwia kostek). Zaleca si stosowanie rodków stabilnie barwi cych zaczyn
cementowy w kostce, np. tlenki elaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nale y
stosowa do barwienia: sadz i barwników organicznych).
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci bia ych plam) mog pojawi si na powierzchni kostek w
pocz tkowym okresie eksploatacji. Powstaj one w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych
wyst puj cych w betonie i zanikaj w trakcie u ytkowania w okresie do 2-3 lat.
2.2.3. Sk adowanie kostek
Kostk zaleca si pakowa na paletach. Palety z kostk mog by sk adowane na otwartej przestrzeni, przy
czym pod e powinno by wyrównane i odwodnione.
2.2 Materiaáy na podsypkĊ i do wypeánienia spoin
Nale y zastosowa nast puj ce materia y:
a) na podsypk piaskow pod nawierzchni
 piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004 [3],
 piasek amany (0,075y2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],
b) na podsypk cementowo-piaskow pod nawierzchni
 mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spe niaj cego wymagania PN-EN
13242:2004 [3], cementu powszechnego u ytku spe niaj cego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody
odpowiadaj cej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4],
c) do wype niania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej
 piasek naturalny spe niaj cy wymagania PN-EN 13242:2004 [3],
 piasek amany (0,075y2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],
d) do wype niania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
 zapraw cementowo-piaskow 1:4 spe niaj
wymagania wg 2.3 b)
e) do wype niania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
 do wype nienia górnej cz ci szczeliny dylatacyjnej nale y stosowa drogowe zalewy kauczukowoasfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniaj ce (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spe niaj ce
wymagania norm lub aprobat technicznych,
 do wype nienia dolnej cz ci szczeliny dylatacyjnej nale y stosowa wilgotn mieszank cementowopiaskow 1:8 z materia ów spe niaj cych wymagania wg 2.3 b) lub inny materia zaakceptowany przez
In yniera.
Sk adowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpo redniego wbudowania po dostarczeniu na budow ,
powinno odbywa si na pod u równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materia ami kamiennymi.
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Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mo na przechowywa do:
a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o pod u twardym i suchym,
b) terminu trwa ci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i cianach oraz
pod ogach suchych i czystych.
Cement dostarczony na paletach magazynuje si razem z paletami, z dopuszczaln wysoko ci 3 szt.
palet. Cement niespaletowany uk ada si w stosy p askie o liczbie warstw 12 (dla worków trzywarstwowych).
Cement dostarczany luzem przechowuje si w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych),
przystosowanych do pneumatycznego za adowania i wy adowania.
3.

SprzĊt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” .
3.2. SprzĊt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Ma e powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si r cznie.
Je li powierzchnie s du e, a kostki brukowe maj jednolity kszta t i kolor, mo na stosowa mechaniczne
urz dzenia uk adaj ce. Urz dzenie sk ada si z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, s
cego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich u enia. Urz dzenie to, po sko czonym uk adaniu kostek,
mo na wykorzysta do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do zag szczenia nawierzchni stosuje si wibratory p ytowe z os on z tworzywa sztucznego. wibrator
powinien mie si od rodkow 16 - 20 kN i powierzchni p yty 0.35 - 0.50 m2, zalecana cz stotliwo 75 do
100 Hz.
Do wyrównania podsypki z piasku mo na stosowa mechaniczne urz dzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub kraw nikach.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nale y stosowa betoniarki.
4.

Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe mog by przewo one na paletach - dowolnymi rodkami transportowymi po
osi gni ciu przez beton wytrzyma ci na ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny
by zabezpieczone przed przemieszczaniem si i uszkodzeniem.
Jako rodki transportu wewn trzzak adowego kostek na rodki transportu zewn trznego mog s
wózki
wid owe, którymi mo na dokona za adunku palet. Do za adunku palet na rodki transportu mo na
wykorzystywa równie d wigi samochodowe.
Palety transportowe powinny by spinane ta mami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczaj cymi kostki
przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca si uk ada do 10 warstw kostek (zale nie od
grubo ci i kszta tu), tak aby masa palety z kostkami wynosi a od 1200 kg do 1700 kg. Po dane jest, aby palety
z kostkami by y wysy ane do odbiorcy rodkiem transportu samochodowego wyposa onym w d wig do za- i
roz adunku.
Kruszywa mo na przewozi dowolnym rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczaj cych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materia ami. Podczas transportu kruszywa powinny by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Cement powinien by przewo ony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08
Zalew lub masy uszczelniaj ce do szczelin dylatacyjnych mo na transportowa dowolnymi rodkami
transportu w fabrycznie zamkni tych pojemnikach lub opakowaniach, chroni cych je przed zanieczyszczeniem.

5.

Wykonanie robót
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5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
5.2. Podbudowa
Podbudowa przewidziana do wykonania nawierzchni z kostki brukowej oraz jej przygotowanie powinno
by zgodne z Dokumentacj Projektow i wymaganiami okre lonymi w ST D-04.05.01
5.3. Obramowanie nawierzchni
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by zgodny z Dokumentacj Projektow .
Ustawianie kraw ników i obrze y powinno by zgodne z wymaganiami zawartymi w ST D-08.01.01.
Kraw niki oraz obrze a zaleca si ustawia przed przyst pieniem do uk adania nawierzchni z kostki.
Przed ich ustawieniem, po dane jest u enie pojedynczego rz du kostek w celu ustalenia szeroko ci
nawierzchni i prawid owej lokalizacji kraw ników i obrze y.
5.4. Podsypka
Zgodne z Dokumentacj Projektow nale y wykona podsypk cementowo-piaskow .
Grubo podsypki powinna wynosi po zag szczeniu 4cm, a wymagania dla materia ów na podsypk
powinny by zgodne z pkt 2.3. Dopuszczalne odchy ki od zaprojektowanej grubo ci podsypki nie powinny
przekracza r 1 cm.
Podsypk cementowo-piaskow przygotowuje si w betoniarkach, a nast pnie roz ciela si na uprzednio
zwil onej podbudowie, przy zachowaniu:
 wspó czynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
 wytrzyma ci na ciskanie nie mniejszej ni R7=10 MPa, R28=14 MPa.
W praktyce, wilgotno uk adanej podsypki powinna by taka, aby po ci ni ciu podsypki w d oni
podsypka nie rozsypywa a si i nie by o na d oni ladów wody, a po naci ni ciu palcami podsypka rozsypywa a
si . Roz cielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza uk adanie nawierzchni z kostek od 3 do
4 m. Roz cielona podsypka powinna by wyprofilowana i zag szczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami
(np. r cznymi) lub zag szczarkami wibracyjnymi.
Je li podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawa owaniu nawierzchni
nale y j pola wod w takiej ilo ci, aby woda zwil a ca grubo podsypki.
Roz cielenie podsypki z suchej zaprawy mo e wyprzedza uk adanie nawierzchni z kostek o oko o 20 m.
Ca kowite ubicie nawierzchni i wype nienie spoin zapraw musi by zako czone przed rozpocz ciem
wi zania cementu w podsypce.
5.5. Ukáadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.5.1.Ustalenie kszta tu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uk adania
Kszta t, wymiary, barw i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz dese ich uk adania
powinny by zgodne z dokumentacj projektow , a w przypadku braku wystarczaj cych ustale Wykonawca
przedk ada odpowiednie propozycje do zaakceptowania In ynierowi.
Przed ostatecznym zaakceptowaniem kszta tu, koloru, sposobu uk adania i wytwórni kostek, In ynier
mo e poleci Wykonawcy u enie po 1 m2 wst pnie wybranych kostek, wy cznie na podsypce piaskowej.
5.5.2.Warunki atmosferyczne
enie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si wykonywa przy
temperaturze otoczenia nie ni szej ni +5oC. Dopuszcza si wykonanie nawierzchni je li w ci gu dnia
temperatura utrzymuje si w granicach od 0oC do +5oC, przy czym je li w nocy spodziewane s przymrozki
kostk nale y zabezpieczy materia ami o z ym przewodnictwie ciep a (np. matami ze s omy, pap itp.).
Nawierzchni na podsypce piaskowej zaleca si wykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.
5.5.3.UáRĪenie nawierzchni z kostek
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by wykonana z elementów o jednakowej grubo ci. Na wi kszym
fragmencie robót zaleca si stosowa kostki dostarczone w tej samej partii materia u, w której niedopuszczalne
ró ne odcienie wybranego koloru kostki.

81
D.05.03.23

Uk adanie kostki mo na wykonywa r cznie lub mechanicznie.
Uk adanie r czne zaleca si wykonywa na mniejszych powierzchniach, zw aszcza skomplikowanych pod
wzgl dem kszta tu lub wymagaj cych kompozycji kolorystycznej uk adanych deseni oraz ró nych wymiarów i
kszta tów kostek. Uk adanie kostek powinni wykonywa przyuczeni brukarze.
Uk adanie mechaniczne zaleca si wykonywa na du ych powierzchniach o prostym kszta cie, tak aby
uk adarka mog a przenosi z palety warstw kszta tek na miejsce ich u enia z wymagan dok adno ci .
Kostka do uk adania mechanicznego nie mo e mie du ych odchy ek wymiarowych i musi by odpowiednio
przygotowana przez producenta, tj. u ona na palecie w odpowiedni wzór, bez do enia po ówek i dziewi tek,
przy czym ka da warstwa na palecie musi by dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie
przywiera y do siebie. Uk adanie mechaniczne zawsze musi by wsparte prac brukarzy, którzy uzupe niaj
przerwy, wyrabiaj uki, dok adaj kostki w okolicach studzienek i kraw ników.
Kostk uk ada si oko o 1,5 cm wy ej od projektowanej niwelety, poniewa po procesie ubijania podsypka
zag szcza si .
Powierzchnia kostek po onych obok urz dze infrastruktury technicznej (np. studzienek, w azów itp.)
powinna trwale wystawa od 3 mm do 5 mm powy ej powierzchni tych urz dze oraz od 3 mm do 10 mm
powy ej korytek ciekowych ( cieków).
Do uzupe nienia przestrzeni przy kraw nikach, obrze ach i studzienkach mo na u ywa elementy
kostkowe wyko czeniowe w postaci tzw. po ówek i dziewi tek, maj cych wszystkie kraw dzie równe i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kszta tek o nietypowych wymiarach, woln przestrze uzupe nia
si kostk ci , przycinan na budowie specjalnymi narz dziami tn cymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcz
itp.).
Dzienn dzia
robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si zako czy
prowizorycznie oko o pó metrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla
ubicia kostki u onej na sta e. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie u on nawierzchni na
podsypce piaskowej nale y rozebra i usun wraz z podsypk .
5.5.4. Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni nale y przeprowadzi za pomoc zag szczarki wibracyjnej (p ytowej) z os on z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno u ywa walca.
Ubijanie nawierzchni nale y prowadzi od kraw dzi powierzchni w kierunku jej rodka i jednocze nie w
kierunku poprzecznym kszta tek. Ewentualne nierówno ci powierzchniowe mog by zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzd nym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. p kni te) nale y wymieni na kostki ca e.
5.5.5

Spoiny

Szeroko

spoin pomi dzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopad ciennych kostek brukowych zaleca si aby osie spoin pomi dzy
szymi bokami tych kostek tworzy y z osi drogi k t 45o, a wierzcho ek utworzonego k ta prostego
pomi dzy spoinami mia kierunek odwrotny do kierunku spadku pod nego nawierzchni.
Po u

eniu kostek, spoiny nale y wype ni :

a) piaskiem, spe niaj cym wymagania pktu 2.3 c), je li nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
b) zapraw cementowo-piaskow , spe niaj
wymagania pktu 2.3 d), je li nawierzchnia jest na podsypce
cementowo-piaskowej.
Wype nienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub,
po obfitym polaniu wod - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzgl dnie rozgarniaczkami z piórami
gumowymi.
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Zapraw cementowo-piaskow zaleca si przygotowa w betoniarce, w sposób zapewniaj cy jej
wystarczaj
p ynno . Spoiny mo na wype ni przez rozlanie zaprawy na nawierzchni i nagarnianie jej w
szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpocz ciem zalewania kostka
powinna by oczyszczona i dobrze zwil ona wod . Zalewa powinna ca kowicie wype ni spoiny i tworzy
monolit z kostkami.
Przy wype nianiu spoin zapraw cementowo-piaskow nale y zabezpieczy przed zalaniem ni szczeliny
dylatacyjne, wk adaj c zwini te paski papy, zwitki z worków po cemencie itp.
Po wype nianiu spoin zapraw cementowo-piaskow nawierzchni nale y starannie oczy ci ; szczególnie
dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z ró nymi deseniami uk adania.
6.

Kontrola jakoĞci robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien uzyska :
a) w zakresie betonowej kostki brukowej
 certyfikat zgodno ci lub deklaracj zgodno ci dostawcy oraz ewentualne wyniki bada cech
charakterystycznych kostek, w przypadku dania ich przez In yniera,
 wyniki sprawdzenia przez Wykonawc cech zewn trznych kostek wg pktu 2.2.2.,
b) w zakresie innych materia ów
 ew. badania w ciwo ci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okre lone w normach, które budz
tpliwo ci In yniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada Wykonawca przedstawia In ynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
Cz stotliwo oraz zakres bada i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.
Tablica 2. Cz stotliwo oraz zakres bada i pomiarów w czasie robót
Lp.

Wyszczególnienie
bada i pomiarów
Sprawdzenie podsypki (przymiarem
liniowym lub metod niwelacji)

1

2

Cz stotliwo

bada

Warto ci dopuszczalne

Bie ca kontrola w 10 punktach
Wg pktu 5.4; odchy ki od
dziennej dzia ki roboczej:
projektowanej grubo ci
grubo ci, spadków i cech
konstrukcyjnych w porównaniu z
r1 cm
dokumentacj projektow i ST
Badania wykonywania nawierzchni z kostki
a) zgodno z dokumentacj
Sukcesywnie na ka dej dzia ce
projektow
roboczej
b) po enie osi w planie
Co 100 m i we wszystkich
Przesuni cie od osi
(sprawdzone geodezyjnie)
punktach charakterystycznych
projektowanej do 2 cm
c) rz dne wysoko ciowe
Co 25 m w osi i przy kraw dziach
Odchylenia:
(pomierzone instrumentem
oraz we wszystkich punktach
+1 cm; -2 cm
pomiarowym)
charakterystycznych
d) równo w profilu pod nym
(wg BN-68/8931-04 [8] at
Jw.
Nierówno ci do 8 mm
czterometrow )
e) równo w przekroju
poprzecznym (sprawdzona at
profilow z poziomnic i
Prze wity mi dzy at a
pomiarze prze witu klinem
Jw.
powierzchni do 8 mm
cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzgl dnie metod
niwelacji)
f) spadki poprzeczne (sprawdzone
Odchy ki od
Jw.
metod niwelacji)
dokumentacji
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projektowej do 0,3%
g) szeroko nawierzchni
(sprawdzona przymiarem
liniowym)
h) szeroko i g boko
wype nienia spoin i szczelin
(ogl dziny i pomiar przymiarem
liniowym po wykruszeniu d ug.
10 cm)
i) sprawdzenie koloru kostek
i desenia ich u enia

Jw.

Odchy ki od szeroko ci
projektowanej do r5 cm

W 20 punktach
charakterystycznych dziennej
dzia ki roboczej

Wg pktu 5.5.5

Kontrola bie ca

Wg dokumentacji
projektowej lub decyzji
In yniera

6.4. Badania wykonanych robót
Zakres bada i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po uko czeniu budowy nawierzchni
Lp.

1

Wyszczególnienie bada i pomiarów
Sprawdzenie wygl du zewn trznego
nawierzchni,
Badanie po

Sposób sprawdzenia
Wizualne sprawdzenie jednorodno ci wygl du,
prawid owo ci desenia, kolorów kostek, sp ka , plam,
deformacji, wykrusze , spoin i szczelin

enia osi nawierzchni w planie

2

3

Rz dne wysoko ciowe, równo pod na i
poprzeczna, spadki poprzeczne i szeroko

4

Rozmieszczenie i szeroko
w nawierzchni

7.

Geodezyjne sprawdzenie po enia osi co 25 m i w
punktach charakterystycznych (dopuszczalne
przesuni cia wg tab. 2, lp. 5b)
Co 25 m i we wszystkich punktach
charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych
warto ci podanych w tab. 2, lp. od 5c do 5g)

spoin i szczelin

Wg pktu 5.5 5.

Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
8.

Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumentacj Projektow , ST i wymaganiami In yniera, je eli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wed ug pkt 6 da y wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj :

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej.
9.

Podstawa páatnoĞci
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9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy páatnoĞci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” .
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót obejmuje:
-

prace pomiarowe i przygotowawcze,
oznakowanie prowadzonych robót,
zakup i transport materia ów na miejsce wbudowania,
sytuacyjno – wysoko ciowe wyznaczenie robót,
ustalenie kszta tu, koloru i desenia kostek,
wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
enie kostki,
ubijanie wibracyjne kostki,
wype nienie spoin mi dzy kostk ,
przeprowadzenie niezb dnych pomiarów i bada ,
uporz dkowania miejsca prowadzonych robót

10. Przepisy związane
10.1. Normy
1.

PN-EN 197-1:2002

2.
3.

PN-EN 1338:2005
PN-EN 13242:2004

4.

PN-EN 1008-1:2004

5.
6.

BN-64/8931-01
BN-68/8931-04

Cement. Cz
1: Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce
cementu powszechnego u ytku
Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody bada
Kruszywa do niezwi zanych i zwi zanych hydraulicznie materia ów
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatno ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesów produkcji betonu
Drogi samochodowe. Oznaczenie wska nika piaskowego
Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at .
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
D.08.01.01

KRAWĉĩNIKI BETONOWE
OBRZEĩA BETONOWE
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1. WstĊp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót zwi zanych z wbudowaniem oporników betonowych , które zostan wykonane w ramach budowy
chodnika w ul. Poprzecznej w Czerwonaku (wraz z przebudow koliduj cej infrastruktury technicznej).
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 obejmuj :
-

ustawienie oporników betonowych 12x25cm na awie betonowej z oporem (zjazdy),
wykonanie awy betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15)

1.4. OkreĞlenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi normami i "Katalogiem
Powtarzalnych Elementów Drogowych" oraz ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako wykonania robót oraz za zgodno z Dokumentacj Projektow i
ST. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
2. Materiaáy
Materia ami stosowanymi przy robotach zwi zanych z ustawieniem kraw ników, oporników i obrze y na
awach betonowych z oporem, wg zasad niniejszej ST s :
2.1. KrawĊĪniki betonowe
Zgodnie z Dokumentacj Projektow nale y wbudowa :
-

kraw niki betonowe uliczne 20x30x100cm,
oporniki betonowe 12x25x75cm

Wymagania techniczne stawiane kraw nikom betonowym okre la PN-EN 1340 w sposób przedstawiony
w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec kraw nika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosowania w warunkach
kontaktu z sol odladzaj
w warunkach mrozu
Lp.

Cecha

1
1.1

Kszta t i wymiary
Warto ci
dopuszczalnych
odchy ek
od
wymiarów
nominalnych, z dok adno ci
do milimetra
Dopuszczalne odchy ki od
asko ci i prostoliniowo ci, dla
ugo ci pomiarowej
300 mm
400 mm
500 mm
800 mm

1.2

Za cznik
C

Wymagania
ugo : ± 1%, 4 mm i 10 mm
Inne wymiary z wyj tkiem promienia:
- dla powierzchni: ± 3%, 3 mm, 5 mm,
- dla innych cz ci: ± 5%, 3 mm, 10 mm

C

± 1,5 mm
± 2,0 mm
± 2,5 mm
± 4,0 mm
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2
2.1

2.2

2.3

ciwo ci fizyczne i mechaniczne
Odporno na zamra anie/
rozmra anie z udzia em soli
odladzaj cych
Wytrzyma
na zginanie
Badanie nale y przeprowadzi
na 8 szt.
Trwa
ze wzgl du na
wytrzyma
na cieranie

Ubytek masy po badaniu: warto

F

Klasa
Charakterystyczna
Ka dy pojedynczy
wytrz.
wytrzyma
, MPa
wynik, MPa
3
6,0
6,0
Kraw niki maj zadawalaj
trwa
(wytrzyma
) je li
spe nione s wymagania pktu 2.2 oraz poddawane s normalnej
konserwacji
Odporno przy pomiarze na tarczy
Klasa
Böhmego,
odporno ci
wg za . H normy – badanie alternatywne
4
18000 mm3/5000 mm2
5%
a)je li górna powierzchnia kraw nika nie by a szlifowana i/lub
polerowana – zadawalaj ca odporno ,
b)je li wyj tkowo wymaga si podania warto ci odporno ci na
po lizg/po lizgni cie – nale y zadeklarowa minimaln jej
warto
pomierzon
wg za . I normy (wahad owym
przyrz dem do badania tarcia),
c) trwa
odporno ci na po lizg/po lizgni cie w normalnych
warunkach u ytkowania kraw nika jest zada-walaj ca przez
ca y okres u ytkowania, pod warunkiem w ciwego
utrzymywania i gdy na znacznej cz ci nie zosta o ods oni te
kruszywo podlegaj ce intensywnemu polerowaniu.

F

2.4

Odporno

H

2.5
2.6

Nasi kliwo
Odporno na po lizg/
po lizgni cie

3
3.1

Aspekty wizualne
Wygl d

J

3.2

Tekstura

J

3.3

Zabarwienie

J

E
I

rednia

0,5 kg/m2

D

a)powierzchnia kraw nika nie powinna mie rys i odprysków,
b)nie dopuszcza si
rozwarstwie
w kraw nikach
dwuwarstwowych
c) ewentualne wykwity nie s uwa ane za istotne
a)kraw niki z powierzchni o specjalnej teksturze – producent
powinien okre li rodzaj tekstury,
b)tekstura powinna by porównana z próbkami dostarczonymi
przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorc ,
c) ró nice w jednolito ci tekstury, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we w ciwo ci surowców i warunków twardnienia,
nie s uwa ane za istotne
a)barwiona mo e by warstwa cieralna lub ca y element,
b)zabarwienie powinno by
porównane z próbkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorc ,
c) ró nice
w
jednolito ci
zabarwienia,
spowodowane
nieuniknionymi zmianami w ciwo ci surowców lub
warunków dojrzewania betonu, nie s uwa ane za istotne

W przypadku zastosowa kraw ników betonowych na powierzchniach innych ni przewidziano w
tablicy 1 (np. przy nawierzchniach wewn trznych, nie nara onych na kontakt z sol odladzaj ), wymagania
wobec kraw ników nale y odpowiednio dostosowa do ustale PN-EN 1340
Powierzchnie kraw ników betonowych powinny by bez rys, p kni
lub zatartej. Kraw dzie elementów powinny by równe i proste.

i ubytków betonu, o fakturze z formy

2.2. ObrzeĪa betonowe
Obrze a betonowe 8x30x100cm z betonu klasy nie ni szej ni B30 (25/30)
Ponadto:
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-

nasi kliwo betonu w obrze u nie powinna by wi ksza ni 5%,
cieralno na tarczy Boehmego nie wi ksza ni 3 mm,
no no
4,5 kN dla ka dego pojedynczego wyniku.,
mrozoodporno : po 30 cyklach zamra ania i rozmra ania próbek w 3% roztworze NaCl lub 150
cyklach zamra ania i rozmra ania metod zwyk , powinny by spe nione jednocze nie nast puj ce
warunki:
 próbki nie powinny wykazywa p kni i zarysowa powierzchni licowych,
 czna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych naro ników i kraw dzi, odprysków kruszywa
itp. nie powinna przekracza 5 % masy próbek nie zamro onych,
 obni enie wytrzyma ci na ciskanie w stosunku do próbek nie zamro onych nie powinno by
wi ksze ni 20 %.

Dopuszczalne odchy ki wymiarów:
- dla wysoko ci i szeroko ci

±3 mm,

- dla d ugo ci

±8 mm.

2.3. Kostka brukowa betonowa
Kostka brukowa betonowa grubo ci 8 cm – wymagania zgodnie z ST D.05.03.23
2.4. àawa betonowa z oporem i zwykáa
awa betonowa pod kraw nik oraz opór wykonane b
PN-EN 206-1.

z betonu klasy C12/15 (B15), zgodnie z norm

Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.6.
Kruszywo (piasek, wir, grys) – wymagania jak w PN-EN 12620.
2.5. Materiaáy na podsypkĊ i wypeánienie szczelin
Nale y stosowa mieszank cementowo-piaskow :
-

1:4 dla podsypki - z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-EN 197-1 i z piasku naturalnego
spe niaj cego wymagania PN-EN 12620,
1:2 dla wype nienia szczelin - z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-EN 197-1 i z piasku
wg PN-EN 13139,
woda – nale y stosowa wod odpowiadaj
wymaganiom PN-EN 1008:2004.

2.6. Skáadowanie
Kraw niki, oporniki i obrze a betonowe mog by przechowywane na sk adowiskach otwartych,
posegregowane wed ug typów, rodzajów, kszta tów, cech fizycznych i mechanicznych, wielko ci, wygl du itp.
Kraw niki oporniki i obrze a betonowe nale y uk ada z zastosowaniem podk adek i przek adek
drewnianych o wymiarach: grubo 2,5 cm, szeroko 5 cm, d ugo ci min. 5 cm wi kszej od szeroko ci
odpowiednich elementów.
Sk adowanie kostki betonowej – jak w ST D.05.03.23
2.8. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wype nienia szczelin dylatacyjnych na gor co, powinna odpowiada wymaganiom BN74/6771-04 lub aprobaty technicznej.
2.6. Prefabrykowane elementy betonowe Ğcieków
Zgodne z Dokumentacj Projektow do wykonania cieków nale y zastosowa prefabrykaty betonowe o
wymiarach i kszta tach wg KPED:


ciek drogowy „trójk tny” Karta 01.06,
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ciek skarpowego Karta 01.24



Do wykonania prefabrykatów nale y stosowa beton klasy C25/30 (B30).
Zastosowane prefabrykaty pod wzgl dem jako ci powinny odpowiada
1340:20004 (oznaczenia wg normy):
 nasi kliwo

wymaganiom normy PN-EN

4%,

 odporno

na zamra anie/rozmra anie klasa 3,

 odporno

na cieranie – klasa 4

Powierzchnia prefabrykatów powinna by bez rys, p kni
Kraw dzie elementów powinny by równe i proste. Wkl
powinna przekracza 3 mm.

i ubytków betonu, o fakturze zatartej.
lub wypuk
powierzchni elementów nie

Dopuszczalne odchy ki wymiarów prefabrykatów:



na d ugo ci
na wysoko ci i szeroko ci

r 10 mm,
r 3 mm.

Prefabrykaty betonowe powinny by sk adowane w pozycji wbudowania, na pod
odwodnionym.

u utwardzonym i dobrze

3. SprzĊt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. SprzĊt
Wykonawca przyst puj cy do wykonania robót powinien wykaza si mo liwo ci korzystania z
nast puj cego sprz tu:
 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
 ubijaków o r cznym prowadzeniu,
 wibratorów samobie nych,

yt ubijaj cych.
 pi a do ci cia betonu
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport krawĊĪników
Kraw niki, oporniki i obrze a oraz prefabrykaty ciekowe - powinny by transportowane w pozycji
wbudowania, z nachyleniem w kierunku jazdy. Ponadto nale y je transportowa w sposób chroni cy przed
uszkodzeniem mechanicznym.
4.3. Transport kostki betonowej
Jak w ST D.05.03.23
4.4. Transport elementów prefabrykowanych
Elementy prefabrykowane mo na przewozi
dowolnymi rodkami transportu w warunkach
zabezpieczaj cych je przed uszkodzeniami.
Do transportu mo na przekaza elementy, w których beton osi gn wytrzyma
co najmniej 0,75 RG.
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4.5. Transport pozostaáych materiaáów
Beton na aw – transportowany b dzie dowolnymi rodkami przeznaczonymi do przewo enia
wytworzonego betonu.
Piasek oraz cement mo e by przewo ony na miejsce wbudowania dowolnymi rodkami transportu,
zapewniaj cymi trwa
w asno ci materia ów podczas transportu.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.
5.2. Wykonanie koryta pod áawy
Wytyczenie sytuacyjno-wysoko ciowe odcinków wbudowania kraw ników, oporników i obrze y oraz
cieków nale y wykona na podstawie Dokumentacji Projektowej.
Koryto pod awy nale y wykonywa zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiada wymiarom awy w planie z uwzgl dnieniem w szeroko ci dna
wykopu i konstrukcji szalunku.
Wska nik zag szczenia dna wykonanego koryta pod aw powinien wynosi co najmniej 0,98 wed ug
normalnej metody Proctora.
5.3. Wykonanie áawy z betonu
awa betonowa wykonana b dzie z betonu klasy C12/15 (B15), we wcze niej przygotowanym korycie
gruntowym zgodnie z wymaganiami PN-B-06251.
aw betonow zwyk w gruntach spoistych wykonuje si bez szalowania, przy gruntach sypkich nale y
stosowa szalowanie. aw betonow z oporem wykonuje si w szalowaniu.
Beton roz cielony w szalowaniu lub bezpo rednio w korycie powinien by wyrównywany warstwami oraz
odpowiednio zag szczony. Wykonana awa wraz z oporem po zag szczeniu betonu powinna odpowiada
wymiarami oraz kszta tem – rysunkowi w Dokumentacji Projektowej.
5.4. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej
Na wykonanej awie betonowej nale y roz cieli r cznie podsypk cementowo-piaskow grubo ci 5cm,
celem prawid owego osadzenia elementów betonowych. Podsypk cementowo-piaskow wykona nale y w
proporcji 1:4.
5.5. Wbudowanie krawĊĪników i obrzeĪy betonowych
Wbudowanie kraw ników i obrze y nale y dokona zgodnie z Dokumentacj Projektow . Przy
wbudowywaniu kraw ników i obrze y nale y bezwzgl dnie przestrzega wytyczonej trasy ich przebiegu oraz
usytuowania wysoko ciowego, zgodnego z Dokumentacj Projektow . Dopuszczalne odst pstwa od
Dokumentacji Projektowej, to r 1 cm w niwelecie i r 5 cm w usytuowaniu poziomym.
5.6. Wypeánienie spoin miĊdzy krawĊĪnikami i obrzeĪami
Spoiny kraw ników nie powinny przekracza szeroko ci 3mm, a obrze y 5mm. Spoiny nale y wype ni
zapraw cementowo-piaskow , przygotowan w stosunku 1:2 Materia y do wykonania zaprawy opisano w
punkcie 2.4. niniejszej ST.
Spoiny kraw ników i obrze y przed zalaniem zapraw nale y oczy ci i zmy wod . Dla zabezpieczenia
przed wp ywami temperatury kraw niki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych
zapraw nale y zalewa co 50 m bitumiczn mas zalewow nad szczelin dylatacyjn awy.
5.7. Ukáadanie betonowej kostki brukowej
Jak w ST D.05.03.23
5.8. Wykonanie Ğcieku z prefabrykatów
Ustawienie prefabrykatów na awie powinno by wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o grubo ci
5cm. Ustawianie prefabrykatów powinno by zgodne z projektowan niwelet dna cieku.
Spoiny elementów prefabrykowanych nie powinny przekracza szeroko ci 1cm. Spoiny prefabrykatów
uk adanych na awie betonowej nale y wype ni zapraw cementowo-piaskow , przygotowan w stosunku 1:2.
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Spoiny przed zalaniem nale y oczy ci i zmy wod . Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowopiaskowej i o spoinach zalanych zapraw , powinny mie co 50 m spoiny wype nione bitumiczn mas
zalewow nad szczelin dylatacyjn awy betonowej.
Przy wykonaniu cieku z prefabrykatów wg KPED typu „trójk tnego” - karta 01.06 przy po czeniu
prefabrykatu z jezdni , nale y szczelin mi dzy ciekiem, a nawierzchni wype ni bitumiczn mas zalewow
(szeroko 2cm g boko 14cm)
Przy wykonaniu cieku z prefabrykatów wg KPED typu „trójk tnego” - karta 01.06 ciek od strony
zewn trznej nale y obsypa gruntem i zag ci .
ciek skarpowy nale y wykona z prefabrykowanych betonowych p yt ciekowych typu korytkowego na
podsypce cementowo-piaskowej grubo ci 5cm.
Spoiny pomi dzy p ytami nale y wype ni zapraw cementowo-piaskow o stosunku 1:2 i utrzymywa w
stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.
cieki drogowe nale y po czy ze ciekami skarpowymi za pomoc
czników betonowych wykonanych
„na mokro” w deskowaniu.
6. Kontrola jakoĞci robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
6.2.1. Badania elementów betonowych
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako

materia ów przeznaczonych do wbudowania.

Przed przyst pieniem do Robót Wykonawca powinien wykona badania materia ów przeznaczonych do
ustawienia elementów betonowych i przedstawi wyniki tych bada In ynierowi do akceptacji.
Metody bada kraw ników okre la PN-EN 1340:2004
6.2.2. Badania kostki betonowej
Jak w ST D.05.03.23
6.2.3. Badania pozostaáych materiaáów
Badania pozosta ych materia ów stosowanych przy ustawianiu kraw ników i obrze y oraz cieków
betonowych powinny obejmowa wszystkie w ciwo ci, okre lone w normach podanych dla odpowiednich
materia ów w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod áawĊ
Nale y sprawdza wymiary koryta oraz zag szczenie pod

a na dnie wykopu.

Tolerancja dla szeroko ci wykopu wynosi r 2 cm. Zag szczenie pod

a powinno by zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie áaw
Przy wykonywaniu aw badaniu podlegaj :
a)

Zgodno


b)

profilu pod

nego górnej powierzchni aw z dokumentacj projektow .

Profil pod ny górnej powierzchni awy powinien by zgodny z projektowan
Dopuszczalne odchylenia mog wynosi r 1 cm na ka de 100 m awy.

niwelet .

Wymiary aw.



Wymiary aw nale y sprawdzi w dwóch dowolnie wybranych punktach na ka de 100 m awy.
Tolerancje wymiarów wynosz :



dla wysoko ci r 10% wysoko ci projektowanej,
dla szeroko ci r 10% szeroko ci projektowanej.
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c)

Równo



d)

górnej powierzchni aw.

Równo górnej powierzchni awy sprawdza si przez przy enie w dwóch punktach, na ka de
100 m awy, trzymetrowej aty.
Prze wit pomi dzy górn powierzchni awy i przy on at nie mo e przekracza 1 cm.

Odchylenie linii aw od projektowanego kierunku.


Dopuszczalne odchylenie linii aw od projektowanego kierunku nie mo e przekracza r 2 cm
na ka de 100 m wykonanej awy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawĊĪników
Przy ustawianiu kraw ników nale y sprawdza :
a)
b)
c)

d)

dopuszczalne odchylenia linii kraw ników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi r
1 cm na ka de 100 m ustawionego kraw nika,
dopuszczalne odchylenie niwelety górnej p aszczyzny kraw nika od niwelety projektowanej,
które wynosi r 1 cm na ka de 100 m ustawionego kraw nika,
równo górnej powierzchni kraw ników, sprawdzane przez przy enie w dwóch punktach na
ka de 100 m kraw nika, trzymetrowej aty, przy czym prze wit pomi dzy górn powierzchni
kraw nika i przy on at nie mo e przekracza 1 cm,
dok adno wype nienia spoin bada si co 10 metrów. Spoiny musz by wype nione ca kowicie
na pe
g boko .

6.3.4. Sprawdzenie uáRĪenia kostki
Jak w ST D.05.03.23
6.3.5. Kontrola jakoĞci wykonania Ğcieków
Kontrola polega na sprawdzeniu:






wska nika zag szczenia gruntu w korycie,
szeroko ci dna koryta - dopuszczalna odchy ka r 2 cm,
odchylenia linii cieku w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne r 1 cm,
równo ci górnej powierzchni cieku - na 100 m dopuszczalny prze wit mierzony at 2 m - 1 cm,
dok adno ci wype nienia szczelin mi dzy prefabrykatami - pe na g boko .

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest m (metr) ustawionego kraw nika, opornika i obrze a betonowego oraz
onego cieku z kostki betonowej i elementów prefabrykowanych.
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow , ST i wymaganiami In yniera, je eli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj :



wykonanie koryta pod aw ,
wykonanie awy betonowej C12/15 (B15),
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wykonanie podsypki cementowo-piaskowej.

9. Podstawa páatnoĞci
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy páatnoĞci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót obejmuje:



















prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie prowadzonych robót,
zakup i dostarczenie materia ów na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta pod aw ,
ewentualne wykonanie szalunku,
wykonanie awy betonowej C12/15 (B15),
wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
ustawienie kraw ników, oporników i obrze y na podsypce cementowo-piaskowej,
wype nienie spoin kraw ników, oporników i obrze y zapraw ,
ewentualne zalanie spoin mas zalewow ,
enie cieku z kostki betonowej wraz z wype nieniem spoin i piel gnacj cieku,
enie prefabrykatów cieku „trójk tnego”,
enie prefabrykatów cieku skarpowego,
wykonanie i piel gnacja spoin,
zalanie spoin bitumiczn mas zalewow ,
zalanie szczeliny mi dzy ciekiem, a nawierzchni drogi bitumiczn mas zalewow ,
zasypanie zewn trznej ciany prefabrykatu,
przeprowadzenie bada i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy związane
10.1. Normy
PN-B-06050
PN-EN 206-1:2003
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-EN 13139
PN-EN 12620
PN-EN 197-1
BN-88/6731-08
PN-EN 1008-1

BN-74/6771-04
BN-80/6775-03/01
BN-80/6775-03/04
PN-EN 1340:2004
PN-EN
1340:2004/AC:2007

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne
Beton. Cz
1: Wymagania, w ciwo ci, produkcja i zgodno
Beton zwyk y
Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne
Kruszywa do zaprawy
Kruszywa do betonu
Cement. Cz
1: Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementów
powszechnego u ytku
Cement. Transport i przechowywanie
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatno ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów
produkcji betonu
Nawierzchnie drogowe. Masa zalewowa
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Kraw niki i obrze a chodnikowe
Kraw niki betonowe. Wymagania i metody bada .
Kraw niki betonowe. Wymagania i metody bada .

10.2. Inne dokumenty
Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
D.10.05.01

MUR OPOROWY, OGRODZENIA, BRAMY I FURTKI
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1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem muru oporowego (wraz z ogrodzeniem, bramą i furtką), które zostaną wykonane w
ramach budowy chodnika w ul. Poprzecznej w Czerwonaku (wraz z przebudową kolidującej infrastruktury
technicznej).
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
muru oporowego i obejmują:
− wykonanie Ŝelbetowego muru oporowego z betonu klasy C20/25 zbrojonego stalą klasy A-I i A-IIIN wraz z
o filarkami murowanymi (murowane wokół trzpieni Ŝelbetowych)
o ogrodzeniem z siatki na słupkach stalowych
− wykonanie schodów jednobiegowych
− montaŜ bram i furtek
1.4. Określenie podstawowe
1.4.1. Mur oporowy – budowla utrzymująca w stanie stateczności uskok naziomu gruntów rodzimych lub
nasypowych albo innych materiałów rozdrobnionych.
1.4.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami i
definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami InŜyniera.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M.00.00.00
„Wymagania ogólne”.
2.2. Elementy deskowania
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-06251.
Deskowanie naleŜy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom:
− drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich wg PN-D-95017,
− tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-B-06251 i PN-D-96000.
Dopuszcza się do wykonania deskowań z innych materiałów, pod warunkiem akceptacji przez InŜyniera.
2.3. Beton i jego składniki
Do murów oporowych betonowych i Ŝelbetowych naleŜy stosować beton zwykły wg PNB-06250. W
przypadkach uzasadnionych, zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, moŜna stosować beton
hydrotechniczny wg BN-62/6738-07.
Do betonu powinien być stosowany cement powszechnego uŜytku, wg PN-EN 197-:2002.
Kruszywo do betonu (piasek, Ŝwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego,
kruszywo łamane) powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 i PN-B-06712.
Woda powinna być „odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008-1.
Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny być stosowane jeśli przewiduje to dokumentacja
projektowa i ST. Dodatki i domieszki powinny odpowiadać PN-B-06250.
Projektowanie składu betonu i jego wykonanie powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250.
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2.4. Materiały do szczelin dylatacyjnych
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem uszczelniającym zgodnym z dokumentacją
projektową i ST, posiadającym aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę.
2.5. Materiały izolacyjne
Do izolacji murów moŜna stosować następujące materiały:
− lepik asfaltowy na zimno wg PN-B-24620,
− roztwór asfaltowy do gruntowania powierzchni ścian przed ułoŜeniem właściwej powłoki izolacyjnej wg PNB-24622,
− lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco wg PN-B-24625,
− asfaltową emulsję kationową do gruntowania powierzchni wg BN-71/6771-02,
− emulsję asfaltową wg BN-82/6753-01,
− kit asfaltowy uszczelniający wg PN-B-30175,
− papę asfaltową na tekturze budowlanej wg PN-B-27617,
− papę asfaltową na włókninie przyszywanej wg BN-87/6751,
− masę izolacyjną tzw. izolacja szlemowa
− inne materiały izolacyjne posiadające aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę.
Zastosowane materiały izolacyjne muszą być zaakceptowane przez InŜyniera.
2.6. Zbrojenie
Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-H-93215. Stal zbrojeniowa
dostarczana na budowę powinna mieć certyfikat zgodności z w/w Polską Normą lub posiadać Aprobatę
techniczną oraz deklarację zgodności. Wytwórca stali winien dołączyć
atest hutniczy.
Nowe gatunki stali mogą być stosowane pod warunkiem dopuszczenia ich przez władze administracyjne na
podstawie wyników badań wykonanych przez upowaŜnioną jednostkę naukowo-badawczą, zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm.
Zastosowanie stali innych gatunków niŜ określono w Dokumentacji Projektowej wymaga
zgody InŜyniera oraz Projektanta.
2.6.1. Wymagania przy odbiorze
−
−
−
−
−
−

Wytwórca stali winien dołączyć atest hutniczy, w którym ma być podane:
nazwa wytwórcy,
oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215 z podaniem klasy stali,
numer wytopu lub numer partii,
wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej,
masa partii,
rodzaj obróbki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych dla kaŜdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie dla
kaŜdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje:
− znak wytwórcy,
− średnica nominalna,
− znak stali,
− numer wytopu lub numer partii,
− znak obróbki cieplnej
KaŜda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowanie farbą olejną.
Nie ma konieczności badania stali zbrojeniowej spełniającej wymagania PN-S-10042 (z potwierdzeniem
certyfikatem zgodności) lub posiadającej Aprobatę techniczną (z potwierdzeniem deklaracją zgodności).
W przypadku stali o nieznanych właściwościach naleŜy wykonać następujące badania:
− sprawdzenie granicy plastyczności wg PN-EN 10002-1:2004,
− wytrzymałość na rozciąganie wg PN-EN 10002-1:2004,
− udarność – w przypadku przewidywanego spawania w niskich temperaturach,
Do badania naleŜy pobrać minimum 5 próbek z kaŜdej partii zgodnie z normą PN-EN 10002-:2004.
Jakość prętów naleŜy oceniać pozytywnie, jeŜeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny.
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2.6.2. Drut montaŜowy
Do montaŜu prętów zbrojenia naleŜy uŜywać wyŜarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego o średnicy
nie mniejszej niŜ 1,0mm.
Przy średnicach większych niŜ 12 mm stosować drut wiązałkowy o średnicy 1,5mm.
2.6.3. Materiały spawalnicze
NaleŜy stosować elektrody odpowiednie do gatunku stali łączonych prętów zbrojeniowych,
2.6.4. Podkładki dystansowe
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy i z tworzyw
sztucznych.
Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów.
Nie dopuszcza się stosowanie przekładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych.
2.7. Balustrada schodów i elementy ogrodzenia z siatki zabezpieczona antykorozyjnie przez cynk i
malowanie
Słupki, pochwyt i przeciąg z rur stalowych o średnicy zewnętrznej Dz=51 mm, grubości ścianek s=2,9 mm–
wymagania jak w PN-H-74219.
Do ocynkowania rur stosuje się gatunek cynku Raf wg PN-H-82200.
2.8. Cegła klinkierowa klasy 20 – dla odtworzenia ogrodzenia murowego
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonywania murów oporowych
Wykonawca przystępujący do wykonania muru oporowego powinien wykazać się moŜliwością korzystania
z następującego sprzętu:
− koparek,
− betoniarek,
− zagęszczarek płytowych wibracyjnych,
− ubijaków ręcznych i mechanicznych,
− do wykonania i montaŜy zbrojenia
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 materiałów
4.2.1. Transport stali zbrojeniowej
Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. NaleŜy je ułoŜyć równomiernie na całej
powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed moŜliwością przesuwania się podczas transportu.
Podczas transportu przestrzegać wymagań PN-H-01105.
4.2.2. Transport mieszanki betonowej i zaprawy
Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06250 i ST.
4.2.3. Transport drewna i elementów deskowania
Drewno i elementy deskowania moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających je przed uszkodzeniami, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczających je przed
korozją.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 5.
5.2. Zasady wykonywania murów oporowych
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Mury oporowe naleŜy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST.
Jeśli w Dokumentacji Projektowej podano zbyt mało ustaleń dotyczących wykonania muru oporowego lub
pewnych jego elementów, to naleŜy spełnić następujące warunki:
− Mur oporowy naleŜy wykonać zgodnie z ustaleniami BN-76/8847-01 w zakresie wymagań i badań przy
odbiorze oraz PN-B-03010 w zakresie obliczeń statycznych i projektowania.
− Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do akceptacji InŜyniera szczegółowe rozwiązania projektowe z
wymaganiami odbioru robót dla brakujących w Dokumentacji Projektowej elementów muru oporowego.
5.3. Wykopy fundamentowe
Jeśli w dokumentacji projektowej nie określono inaczej, wykopy pod mur oporowy mogą być wykonane
ręcznie lub mechanicznie. Dopuszcza się wykonanie wykopu ręcznie do głębokości nie większej niŜ 2 m.
Wykonanie wykopu poniŜej wód gruntowych bez odwodnienia wgłębnego jest dopuszczalne tylko do
głębokości 1 m poniŜej poziomu piezometrycznego wód gruntowych.
W gruntach osuwających się naleŜy wykonywać wykop ze skarpą zapewniającą stateczność lub stosować
inne metody zabezpieczenia wykopu, zaakceptowane przez InŜyniera.
Roboty ziemne powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06050
Górna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostać o strukturze nienaruszonej.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów wykopu wynoszą:
− w planie + 10 cm i - 5 cm,
− rzędne dna wykopu ± 5 cm.
Nadmiar gruntu z wykopu naleŜy odwieźć na miejsce odkładu lub rozplantować w pobliŜu miejsca budowy.
5.4. Wykonanie deskowania dla muru oporowego Ŝelbetowego
Deskowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami PN-B-06251.
Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji.
Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umoŜliwiający łatwy jego montaŜ i demontaŜ. Przed
wypełnieniem masą betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczyć wyciek zaprawy i
moŜliwość zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane
przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie zlewane wodą.
5.5. Wykonanie muru oporowego
Mury oporowe z betonu lub Ŝelbetu powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz
odpowiadać wymaganiom:
− PN-B-06250 w zakresie wytrzymałości, nasiąkliwości i odporności na działanie mrozu,
− PN-B-06251 i PN-B-06250 w zakresie składu betonu, mieszania, zagęszczania, dojrzewania, pielęgnacji i
transportu.
W murach oporowych Ŝelbetowych grubość otulenia zbrojenia powinna być nie mniejsza niŜ 5 cm (zalecana
7 cm), a grubość otulenia prętów podstawy ściany powinna wynosić nie mniej niŜ 7 cm.
Sposób wykonania przerwy roboczej powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-03010.
Przerwa robocza powinna przebiegać poziomo na całej długości elementu.
W przypadku wykonywania muru oporowego z prefabrykowanych elementów betonowych lub Ŝelbetowych
płaszczyzny styków elementów powinny być wypełnione zaprawą cementową zgodną z PN-B-14501.
5.6. Szczeliny dylatacyjne
Szczeliny dylatacyjne naleŜy wykonywać zgodnie z PN-B-03010.
Wypełnienie szczelin dylatacyjnych powinno być wykonane materiałami podanymi w punkcie 2.
5.7. Izolacja murów oporowych
Izolację naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i ST. Izolację wykonuje się na powierzchni
muru od strony gruntu lub materiału zasypowego.
Jeśli w dokumentacji projektowej lub ST nie określono sposobu wykonania izolacji, to moŜna ją wykonać
poprzez dwu lub trzykrotne nałoŜenie na powierzchnię ściany materiałów izolacyjnych określonych w pkt 2.
Izolację pionową wykonać bezwzględnie jako izolację szlemową.
Materiały i sposób wykonania izolacji muszą być zaakceptowane przez InŜyniera.
5.8. Zasypywanie wykopu
Zasypywanie wykopu naleŜy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody
zagęszczania gruntu, która to grubość nie powinna przekraczać:
− przy zagęszczaniu ręcznym i wałowaniu – 20 cm,
− przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami – 40 cm,
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− przy stosowaniu cięŜkich wibratorów lub ubijarek płytowych – 60 cm.
Zagęszczenie gruntu przy zasypywaniu urządzeń lub warstw odwadniających powinno odbywać się ręcznie
do wysokości około 30 cm powyŜej urządzenia lub warstwy odwadniającej.
5.9. Dopuszczalne tolerancje wykonania muru oporowego
−
−
−
−
−

Dopuszcza się następujące odchylenia wymiarów w stosunku do podanych w Dokumentacji Projektowej.
rzędnych wierzchu ściany ± 20 mm,
rzędnych spodu ± 50mm,
w przekroju poprzecznym ± 20 mm,
odchylenie krawędzi od linii prostej nie więcej niŜ 10 mm/m i nie więcej niŜ 20 mm na całej długości,
zwichrowanie i skrzywienie powierzchni (odchylenie od płaszczyzny lub załoŜonego szablonu) nie więcej
niŜ 10 mm/m i nie więcej niŜ 20mm na całej powierzchni muru.

5.10. MontaŜ balustrady
Wykonanie ślepych otworów w betonie o głębokości 40cm. W otworach zamontować kotwy hilti M12 l=25
cm (4 szt. na słupek), a następnie zalać otwory kotwiące. Do kotew montować przygotowaną balustradę
wykonaną zgodnie z ST D.07.06.02.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne"
pkt. 6.
6.2. Kontrola robót betonowych
W czasie wykonywania robót naleŜy przeprowadzić systematyczną kontrolę składników mieszanki
betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250, zgodnie z tablicą 1.
W czasie wykonywania robót naleŜy przeprowadzać systematyczną kontrolę składników mieszanki
betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250, zgodnie z tablicą 1.
Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu średnic, ilości i rozmieszczenia zbrojenia w porównaniu z
dokumentacją projektową oraz z wymaganiami PN-B-06251.
Tablica 1. Zestawienie wymaganych badań betonu w czasie budowy
Lp.
1.

Rodzaj badania
Badania składników betonu
1.1. Badanie cementu
− czasu wiązania
− stałości objętości
− obecności grudek
1.2. Badanie kruszywa
− składu ziarnowego
− kształtu ziaren
− zawartość pyłów mineralnych
− zawartości zanieczyszczeń obcych
− wilgotności
1.3. Badanie wody

2.

3.

Badania mieszanki betonowej
− urabialności
− konsystencji
− zawartości powietrza w mieszance
betonowej
Badania betonu
3.1. Badanie wytrzymałości
na ściskanie na próbkach
3.2. Badanie nasiąkliwości

Metoda badania wg

PN-EN 196-3
PN-EN 196-3
PN-EN 196-6

Termin lub częstość badania
bezpośrednio przed uŜyciem kaŜdej
dostarczonej partii

PN EN 933-1
PN EN 933-4
PN-B-06714-13

kaŜdej dostarczonej partii
kaŜdej dostarczonej partii
kaŜdej dostarczonej partii

PN-B-06714-12
PN EN 1097-6

kaŜdej dostarczonej partii
bezpośrednio przed uŜyciem
przy rozpoczęciu robót oraz w
przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń

PN-EN 1008-1
PN-88/B-06250

- przy rozpoczęciu robót
- przy projektowaniu recepty i 2 razy
na zmianę roboczą
- przy ustalaniu recepty oraz 2 razy
na zmianę roboczą
przy ustalaniu recepty oraz po
wykonaniu kaŜdej partii betonu
przy ustalaniu recepty,3 razy w czasie
wykonywania konstrukcji ale nie
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3.3. Badanie odporności na
działanie mrozu
3.4. Badanie
przepuszczalności
wody

rzadziej niŜ raz na 5000m3 betonu
przy ustalaniu recepty 2 razy w czasie
wykonywania konstrukcji, ale nie
rzadziej niŜ raz na 5000 m3 betonu
przy ustalaniu recepty,3 razy w czasie
wykonywania konstrukcji ale nie
rzadziej niŜ raz na 5000 m3 betonu

6.3. Kontrola szczelin dylatacyjnych
Szczeliny dylatacyjne naleŜy sprawdzić przez oględziny oraz pomiar i porównanie z tolerancjami podanymi
w punkcie 5, dotyczącymi szerokości szczelin (od 10 do 20 mm) i maksymalnych rozstawów szczelin
dylatacyjnych.
6.4. Kontrola izolacji muru oporowego
Izolacja przeciwwilgociowa powinna być sprawdzona przez oględziny i być zgodna z wymaganiami punktu
5.7.
6.5. Kontrola prawidłowości zasypywania wykopu muru oporowego
Sprawdzenie prawidłowości zasypania przestrzeni za murem oporowym naleŜy przeprowadzić
systematycznie w czasie wykonywania robót w zgodności z wymaganiami punktu 5.8.
6.6. Ocena wyników badań
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w punkcie 2.
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Jednostką obmiarową jest:
-

1m3 (metr sześcienny) wykonanych robót betonowych,
1kg (kilogram) uŜytej stali zbrojeniowej

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.
9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Cena wykonania robót obejmuje:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie prowadzonych robót,
zakup i dostarczenie materiałów,
wykonanie robót ziemnych z transportem gruntu na składowisko Wykonawcy,
umocnienie ścian wykopów,
wykonanie deskowania,
wykonanie i montaŜ zbrojenia,
wyprodukowanie mieszanki betonowej,
wbudowanie i zagęszczenie mieszanki betonowej,
wykonanie szczelin dylatacyjnych,
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
montaŜ elementów kotwiących dla ogrodzenia,
montaŜ ogrodzenia,
roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w Specyfikacji Technicznej.
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10. Przepisy związane
10.1. Normy
PN-B-03010
PN-EN 1997-1:2008
BN-76/8847-01
PN-B-02356
PN-B-04481
PN-H-01103
PN-87/H-01104
PN-88/H-01105
PN-92/H-01106
PN-86/H-84018
PN-H-84020
PN-84/H-93000
PN-91/H-93010
PN-75/H-93200/00
PN-85/H-93200/02
PN-H-93215
PN-91/H-93407
PN-91/H-93419
PN-S-10050:1989
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-EN 206-1
PN-EN 12620
PN-EN-197-1
BN-88/6731-08
PN-EN-1008-1
PN-EN 933-1
PN-EN 933-4
PN-B-06714-12
PN-B-06714-13
PN-EN 1097-6
PN-B-24620
PN-B-24622
PN-B-24625
BN-79/6751-01
BN-88/6751-03
BN-82/6751-04
PN-B-27617
PN-B-30175
PN-C-96177
PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
BN-87/5028-12
PN-M-82010
PN-M-82121
PN-M-82503
PN-M-82505

Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
Ściany oporowe budowli kolejowych i drogowych. Wymagania i badania.
Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarowa elementów
budowlanych z betonu
Grunty budowlane. Badania próbek i gruntu
Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne
Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie
Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie przechowywanie i transport
Stal. Ogólne warunki techniczne dostaw wyrobów
Stal niskostopowa o podwyŜszonej wytrzymałości. Gatunki
Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki
Stal węglowa niskostopowa. Walcówka i pręty walcowane na gorąco
Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco
Walcówka i pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco. Wymiary
Walcówka i pręty stalowe ogólnego zastosowania. Wymiary
Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu
Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco. Wymiary
Stal. Dwuteowniki równoległościenne IPE walcowane na gorąco
Stalowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania
Beton zwykły
Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne
Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
Cement. Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu
powszechnego uŜytku
Cement. Transport i przechowywanie
Woda zarobowa betonów. Specyfikacja pobierania próbek i ocena przydatności
wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z procesu produkcji betonu
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego –
Metoda przesiewania
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu ziaren
– Wskaźnik kształtu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 6: Oznaczanie
gęstości ziaren i nasiąkliwości
Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
Roztwór asfaltowy do gruntowania
Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco
Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na taśmie aluminiowej
Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych
Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na włókninie przyszywanej.
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
Kit asfaltowy uszczelniający
Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco
Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste
Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia
Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i kwadratowym
Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
Śruby ze łbem kwadratowym
Wkręty do drewna ze łbem stoŜkowym
Wkręty do drewna ze łbem kulistym

10.2. Inne dokumenty
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA - 99 IBDiM
Aprobaty Techniczne.
Instrukcje Producentów

