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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------A. DANE OGÓLNE.
1.

Inwestor
Gmina Mikołów
ul. Rynek 16
43-190 Mikołów

2.

Podstawa formalno-prawna.
− Umowa zawarta pomiędzy Inwestorem i pracownią projektową;
− Ustawa z dnia 7.07.1994r. – Prawo Budowlane, tekst jednolity (Dz.U. z 2006 r.
Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami);
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 10.07.2003 r.
nr 120/03 poz.1133 z późniejszymi zmianami);
− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43/99 poz.430).

3.

Cel i zakres opracowania.
Niniejsze

opracowanie

obejmuje

swoim

zakresem

wykonanie

dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa
odcinka ul. Kościuszki w Mikołowie - łącznik do ul. Pułaskiego wraz
z odwodnieniem i oświetleniem” w zakresie remontu nawierzchni jezdni
i budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem.
Celem opracowania jest uzyskanie dokumentacji formalno-prawnej
i uzgodnień dla uzyskania możliwości realizacji inwestycji zgodnie z przyjętymi
rozwiązaniami projektowymi.
4.

Materiały wyjściowe.

-

mapa zasadnicza wraz z ewidencją w skali 1 : 500;

-

uzgodnienie zakresu prac z Inwestorem;

-

informacje i wytyczne uzyskane od Inwestora;

-

inwentaryzacja i pomiary w terenie;

-

dokumentacja geologiczna

-

uzgodnienia branżowe uzyskane od właścicieli sieci uzbrojenia terenu.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------B. OPIS TECHNICZNY.

1.1.

Opis stanu istniejącego.

Teren objęty opracowaniem to łącznik ul. Kościuszki - do ul. Pułaskiego w
Mikołowie.
Na odcinku opracowania ulica posiada nawierzchnię z płyt betonowych o
szerokości ok 3m .
Nawierzchnia jezdni znajduje się w złym stanie technicznym: liczne
pofałdowania, spękania, ubytki.
W terenie objętym opracowaniem, istnieją następujące sieci i urządzenia
uzbrojenia terenu:
•
•
•
•

1.2.

sieć wodociągowa
sieć teletechniczna
sieć gazowa
sieć energetyczna

Dane ewidencyjne

Obszar objęty opracowaniem mieści się w obrysie pasa drogowego.
Inwestor posiada prawo dysponowania terenem dla działek objętych inwestycją.

1.3.

Geotechniczne warunki posadowienia.

Na podstawie Rozporządzenia w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunków posadowienia obiektów budowlanych oraz na podstawie dokumentacji
technicznej występujące warunki przyjęto jako proste i projektowany obiekt
zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej posadowienia.

1.4.

Opis stanu projektowanego.

W ramach zamierzenia inwestycyjnego przewiduje się remont odcinka ul.
Kościuszki w Mikołowie- łącznik do ul. Pułaskiego .
Na przebudowywanym odcinku, projektuje się nawierzchnię z kostki
brukowej o szerokości 4,5m oraz brukowany ciąg pieszo rowerowy o szerokości
2,5 m przyległy do jezdni po przeciwnej stronie zabudowań .
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zakres prac będzie polegał na:
-

usunięciu płyt betonowych tworzących istniejącą nawierzchni jezdni,
korytowaniu pod warstwy konstrukcyjne dla części jezdni i ciągu pieszo-jezdnego,
wykonaniu wpustów deszczowych wraz z przykanalikami,
wykonaniu warstw konstrukcyjnych; jezdni oraz ciągu pieszo-rowerowego,
odwodnieniu drogi,
zabezpieczeniu sieci uzbrojenia podziemnego.
Przebudowa odcinka jest niezbędna dla poprawy jej parametrów technicznych,
poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego, rowerzystów i samochodów oraz
prawidłowego jej odwodnienia.

1.5.

Dane liczbowe, charakterystyka inwestycji.
Podstawowe dane liczbowe:

-

długość odcinka objętego opracowaniem: 130,55 mb
szerokość ulicy: 4,5 mb
szerokość ciągu pieszo-rowerowego: 2,5 mb
ilość wpustów: 2 szt.
Charakterystyka inwestycji:
Na terenie objętym opracowaniem nie występuje obszar objęty ochroną

konserwatorską, przedmiotowy teren nie znajduje się również na terenie objętym
wpływem eksploatacji górniczej.

1.6.

Droga w planie.

Początek opracowania Km 0,0+00,00.
Koniec opracowania Km 0,1+31,55
Dokładny przebieg ulicy przedstawiono na planie sytuacyjnym rys. nr 1.

1.7.

Droga w profilu.

Przebieg projektowanej drogi dostosowano wysokościowo do istniejącego
terenu z nieznacznymi korektami z uwagi na wyrównanie niwelety oraz grubość
nakładki brukowej.
Spadki podłużne drogi mieszczą się w przedziale od 0,3 do 1,06 %,
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.8.
Droga, ciąg pieszo-jezdny - w przekrojach poprzecznych.
Spadek poprzeczne jezdni zaprojektowano jako jednostronny o wartości
2%, Na początku i końcu zakresu, pochylenie poprzeczne należy dostosować do
stanu istniejącego.
Spadki poprzeczne ciągu pieszo-jezdnego zaprojektowano o wartości 2% w
kierunku jezdni.

1.9.

Konstrukcja nawierzchni.

Obciążenie ruchem i klasa drogi.
Klasa drogi „D” (droga dojazdowa), dla której przyjęto kategorię obciążenia
ruchem KR1.
Projektowane typy konstrukcji nawierzchni przyjęto w oparciu o
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, Poz. 430).
Na podstawie dokumentacji geotechnicznej wykonanej przez „Przedsiębiorstwo
Wiertniczo – Geologiczne Sp. z o.o.” z Tych – w podłożu projektowanej nawierzchni
stwierdzono występowanie gruntów zaliczonych do grupy nośności podłoża G1.

Konstrukcja.
Konstrukcja jezdni od km 0,0+00,00 do km 0,1+31,55
- w-wa ścieralna -betonowa kostka brukowa (szara)
- zaprawa cementowa
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego
mech. o uziarnieniu 0-63
- warstwa odcinająca z piasku
RAZEM:

8 cm
3 cm
10 cm
40 cm
12 cm
----------73 cm

Sprawdzenie warunku mrozoodporności:
Dla obciążenia ruchem KR1, grupy nośności podłoża G1 i głębokości przemarzania
Hz=1m
Sumaryczna grubość warstw:
H ≥ 0,40 * Hz
H ≥ 0,40 * 1,0 = 0,40m
Przyjęta grubość 73cm, warunek mrozoodporności został spełniony
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Konstrukcja ciągu pieszo-rowerowego od km 0,0+00,00 do km 0,1+20,00
- w-wa ścieralna -betonowa kostka brukowa (szara)
8 cm
- zaprawa cementowa
3 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5
10 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego
mech. o uziarnieniu 0-63
40 cm
12 cm
- warstwa odcinająca z piasku
----------RAZEM:
73 cm
Konstrukcja zjazdu
- w-wa ścieralna -betonowa kostka brukowa (czerwona)
- zaprawa cementowa
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego
mech. o uziarnieniu 0-63
- warstwa odcinająca z piasku
RAZEM:

8 cm
3 cm
10 cm
40 cm
12 cm
----------73 cm

1.10 Obramowania jezdni oraz ciągu pieszo-jezdnego.
Obramowanie jezdni stanowią krawężniki betonowe najazdowe 15x22x100
wibroprasowane. Krawężnik oraz ściek (zlokalizowany po stronie istniejących
zabudowań) ułożyć należy na ławie betonowej z oporem wykonanej z betonu
C12/15.
Odkrycie krawężnika powinno wynosić 2 cm (mierząc od krawędzi jezdni),
ściek z kostki brukowej należy ułożyć tak aby kostka była obniżona w stosunku do
krawędzi jezdni o 1 cm.
Zastosowane materiały muszą być kl. I-szej i powinny posiadać atesty,
certyfikaty lub aprobaty techniczne stwierdzające dopuszczenie ich do stosowania
w budownictwie.

1.11.Odwodnienie.
Odwodnienie realizowane jest poprzez nadanie projektowanym elementom
spadków poprzecznych i podłużnych.
W celu sprawnego odprowadzenia wody z drogi zaprojektowano ściek z
betonowej kostki brukowej o wymiarach 6x10x20 cm.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Odprowadzenie wody z jezdni odbywać się będzie za pomocą kratek
ściekowych (wpustów ulicznych).
Projektuje się dwa wpusty uliczne wykonane z kręgów betonowych fi 500
mm z osadnikiem, z których woda odprowadzona będzie do projektowanej
kanalizacji deszczowej (stanowiącej odrębne opracowanie), za pomocą
przykanalików z rur PCV fi 200 mm, z zastosowaniem przejść szczelnych przy
wpięciu do studni rewizyjnych.

1.12.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Podczas realizacji robót budowlanych występuje zagrożenie w postaci pracy
ciężkiego sprzętu mechanicznego. Do wykonania robót związanych z rozbiórką
elementów dróg, może być wykorzystany sprzęt: spycharki, ładowarki, samochody
ciężarowe, młoty pneumatyczne, piły mechaniczne, koparki, itp.
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być
usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają
się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone przez
Inwestora.
Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy,
powinny być usunięte z terenu budowy.
Doły (wykopy) powstałe w trakcie prowadzenia robót, znajdujące się w
miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy
drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy
zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych
należy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu
i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w ST.
Wszystkie istniejące skrzynki zasuwowe na sieci i podłączeniach znajdujące się
w projektowanych ciągach pieszo-jezdnych należy wyregulować do rzędnych
projektowych. Studzienki kanalizacyjne zlokalizowane w zakresie remontu należy
dostosować do rzędnych projektowanej nawierzchni.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prowadzenie prac w pobliżu istniejących sieci gazowej,
teletechnicznej, wodociągowej, energetycznej należy prowadzić ręcznie
i pod nadzorem odpowiednich służb, z powiadomieniem przed
przystąpieniem do robót, zgodnie z zapisami zamieszczonymi
w uzgodnieniach branżowych stanowiących załącznik do dokumentacji.
UWAGA:
Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi
przepisami BHP, pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia
budowlane, zachowując zasadę starannego wykonania robót.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------C. CZĘŚĆ RYSUNKOWA.
Orientacja
Rys. Nr 1

Plan sytuacyjny

skala 1:500

Rys. Nr 2

Profil podłużny

skala 1:500/50

Rys. Nr 3.1
Rys. Nr 3.2
Rys. Nr 3.3

Przekrój typowy A-A
Przekrój typowy B-B
Przekrój typowy C-C

skala 1:50,1:25
skala 1:50,1:25
skala 1:50,1:25

Rys. Nr 4.1
Rys. Nr 4.2
Rys. Nr 4.3
Rys. Nr 4.4

Przekrój poprzeczny 1-2
Przekrój poprzeczny 3-4
Przekrój poprzeczny 5-6
Przekrój poprzeczny 7-8

skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
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Mikołów, dnia 29.03.20f 0r.

DECYZJA NR

4I2O1O

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

,,Przebudowa odcinka ul. Kościuszkiw Mikołowie_łącznik do ul. Pułaskiego wraz
z odwodnieniem i oświetleniem''
Na podstawie ań' 11a ust. 1, ań. 11f, art. 12 ustawyz dnia 10 kwietnia 2003 o szczegÓlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U' nr 80, poz. 721 z póżn. zm.),
zwanej dalej ustawą oraz arź. 104 ustawy
dnia 14 CzerWCa 1960 Kodeks Pos/ępowania
Administracyjnego (Dz. U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z poŻn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku: zarządcy

z

drogi gminnei - Burmistrza Miasta Mikołowa, z upoważnienia którego występuje pełnomocnik
Miecrysław Setlak iŁukasz Buczek ztirmy Firmy Proiektowo-Handlowej ,, ROAD" s.c. oświęcim
-Zaborze, ul.ogródkowa10 ( data złoŻenia wniosku do tut. organu - 30.12'2009r.)
l' zatwierdzam proiekt budou{,lany (sporządzony pŻez Firmę Projektowo_Handlową,, ROAD'' s.c.
oświęcim -Zabołze, ul.ogródkowa 10, autorry: inż. Krrysźof Stzeżyk - branża drogowa, inż.
Łukasz Buczek - branża instalacyjna, inż. Jerzy Tatoń _ branża elektryczna, BgI inż. Stefan
Januszcryk - branża telekomunikacyjna).

droo poleqaiącei na:
urykonaniu nawiezchni jezdni z kostki betonowĘ o szerokości 4,5 m oraz ciagu pieszorowerowego z kostki brukowej szerokości 2'5 m ( prryległego do jezdni po przeclwnei stronie
zabudowań
- usunięciu pĄ1t betonowych tworzących istniejącą nawierzchnię jezdni,
- korytowaniu pod warctwy konstrukcyine dla częścijezdni ! ciągu pieszo_iezdnego'
_ wykonaniu wpustów deszczourych wraz zprzykanalikami,
- wykonaniu warstw konstrukcyjnych, jezdni oraz pieszo-rowerowego.
- odwodnieniu drogi,
- zabezpieczeniu sieci uzbĘenia podziemnego'
- wykonanie oświetlenia drogi,
- przebudowie odcinka kolidującego sieciteletechniczneiz ciągiem pieszo_rower.
ll. zezwalam na realiza'cie inwestvcii

-

!

lI.

zatwierdzam proiekt podziału n ieruchomości :

- Wł. Skarb Państwa - Starosta Powiatu Mikołowskiego; ul. Żwlrki iWigury 4A, 43-190 Mikołow

wykonywanie prawa własnoŚciSkarbu Państwa i innych praw rzeczowych Państwowe Gospodarstwo
LeŚne '' Lasy Państwowe Nadleśnictwo Katowice, 40-754 Katowice, ul' Kijowska 37B
oznaczone) w ewidencjigruntow jak^o dz. 17 zapisanej w KW 60487
o pow. 47120 m'na: działki nr:
1711 o pow. 812 m2
1712 o pow. 46308 m2

{.

NUMERY EW|DENGYJNE DzlAŁEK OBJĘTYGH LoKALlzAcJĄ INWESWCJI:
16t2, 17(17111,25

2. oGÓLNA GHARAKTERYSTYKA lNWEswcJ!.
Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne
Przebudowa ul. KoŚciuszki - łącznik do ul'Pułaskiego,
zlokalizowane jest w dzielnicy Kamionka w Mikołowie' Dzielnica Kamionka połoŻona jest na pÓłnoc od

-

centrum miasta. Teren niniejszego opracowania

zagospodarowania przestrzennego:

w

całościobjęty jest miejscowym

planem

Uchwała nr XXVIll/41612004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 30.11.2004 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa. Przebudowa
odcinka , jest niezbędna dla poprawy jej parametrów technicznych, poprawy bezpieczeństwa ruchu
pieszego, rowerzystów i samochodów.

Zakres rzeczowv i parametrv techniczne inwestvcii:
- Ul Kościuszki_ droga gminna klasy D (dojazdowa),
- prędkoŚc projektowa - 30 km/h'
- długoścodcinka objętego opracowaniem
- szerokośÓ ulicy

:
szerokośÓ ciągu pieszo-rowerowego :
- ilośÓ wpustów ulicznych
- długoŚc kanalizacjifi 315 PcV
- lampy oświetlenia ulicznego
_ kabeloŚwietleniowy Nn
- kabelteletechniczny
_

3. PoWlĄzANlE

:

Lc = 130,55 mb
4,5 mb
2,5 mb
2 szt.

Lk= 187,0 mb
3 szt.

Len =143 mb
Ltel =120 mb

DRÓG z INNYM! DRoGAMI PuBLlczNYMl

Ujednolicenie szerokoŚci jezdni usprawni dojazd do posesji. Segregacja ruchu kołowego i pieszego
poprawi bezpieczeństwo ruchu. Przebudowa ul. KoŚciuszki _ łącznik do ul. Pułaskiego nie spowoduje
zmian w dostępie do drogi oraz je1funkcji. Realizacja zamierzenia nie spowoduje zmian w dostępie do

drogi oraz jej funkcji.

Ulica Kościuszkii ul. Pułaskiego prowadzi ruch o charakteze lokalnym, ktÓrego głownym celem
podrozy jest zjazd z drogi krajowej DK-81 i dojazd do miejsca zamieszkania. Ulice w tym rejonie

posiadają przekrÓj jednoprzestrzen ny dwu kieru nkowy.

4.

oKR.EśLEN|E zMlAN w DoTYcHczAsowEJ
TERENU

lN

FRASTRU KTURZE zAGosPo DARoWANIA

W związku z budową drogi zostaną dokonane zmiany w infrastruktuze zagospodarowania terenu

w zakresie:

krawędzijezdni i ciągów pieszych oraz obrysu skarp,
kanalizaĄą deszczową d rog i i ciągow pieszych,
- przebudowy istniejącego i budowy nowego oświetlenia ulicznego,
_ przebudowa sieci napowietrznej niskiego napięcia,
_ pzebudowa sieci teletechnicznej napowietrzne1 z ciągiem pieszo-rower,,
- zabezpiecze n ia sieci uzbroje n ia podzie m n ego
- geometrii
_

odwod

5.

n

ien ia

oKREśLEN|E LlNt! RozGRANlczAJĄcYcH TERENU

Linie rozgraniczające teren inwestycji, stanowiące linię podziału nieruchomoŚci, przedstawiono na
rys.',Projekt zagospodarowania terenu'' w skali 1:500 (rys nr.1) fioletową linią. PowyŻsza plansza
znajduje się projekcie zagospodarowania terenu, stanowiącym integralną częŚÓ wniosku o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

WARUNK| WYNIKAJĄGE z PoT?zEB ocHRoNY ŚRoDowtsKA, -ocHRoNY ZABYTKÓW
DÓBR Ku LTU RY WsPÓŁczEsN EJ oRAz PoTRzE B oBRoN Noścl pnŃsrwł

6.

a.

l

ochrona środowiska
przedmiotowej inwestycji zostało wydane pismo dotyczące decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizaĄę przedsięwzięcia zgodnie z ktÓrym realizacja pzedmiotowego

Dla

przedsięwzięcia nie wymaga przeprowadzenia oceny jego oddziaływania na Środowisko.
Jednocześnie ustala się wymagania dotyczące ochrony Środowiska konieczne do uwzględnienia:

1' Postępowania z odpadami powstałymi podczas realizaĄi przedsięwzięcia oraz w trakcie eksploatacji
powinno byĆ zgodne z ustawąo odpadach.
2. Wszelkie odpady powinny byc segregowane i gromadzone w przeznaczonych do tego pojemnikach,
sukcesywnie WywoŻonych z placu budowy i następnie przekazywane uprawnionym odbiorcom.

--<--l

3. Warunki i sposÓb zagospodarowania mas ziemnych usuwanych albo przemieszczanych

realizacją przedsięwzięcia zostaną określone w pozwoleniu

budowlanych na podstawie odrębnych przepisÓw'

w związku z

na budowę lub zgłoszeniu

robÓt

4. W trakcie realizaĄi przedsięwzięcia nalezy sukcesywnie porządkowaÓ teren.

5. Roboty

dziennej.

6
i

z

użyciem sprzętu budowlanego, będące Źródłem hałasu, nalezy prowadzic jedynie W porze

Sprzęt mechaniczny uŻyty w trakcie realizacji przedsięwzięcia ma być sprawny technicznie

dopuszczony do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

-A-,
/. Scieki

opadowe z drogi naleŻy ując poprzez projektowane wpusty do kanalizacji deszczowej.

B' Przedsięwzięcie na etapie realizaĄi nie będzie

ŹrÓdłem ŚciekÓw technologicznych,
niezorganizowana spowodowana ruchem pojazdÓw nie pzekroczy wańoŚci dopuszclalnych'
9. Wycinka drzew lub krzewow moŻe
ich usunięcie.

b'

ochrona dóbr kultur

c.

obronnośćpaństwa

a

emisja

nastąić po uzyskaniu decyzji właściwegoorganu zezwolenia

na

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkÓw ani nie jest objęty ochroną konsenłatorską.
Teren inwestycji objęty jest strefą ochrony archeologicznej.
Nie ustala się dodatkowych warunkÓw wynikających z potrzeb obronnoŚci państwa.

7.

ocHRoNA GRUNTÓW RoLNYGH l LEŚNYCH oRAz DRZEWoSTANU

Zgodnie

z

at'r'.

21 ustawy, do gruntow rolnych i leŚnych, objętych niniejszą decyĄą nie stosuje się

przepisÓw o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Do usuwania drzew

i

kzewow znajdujących się na nieruchomościach objętych niniejszą decyĄą
z nieruchomoŚci wpisanych do Ęestru zabytkÓw, nie stosu1ó
się przepisow o ochronie przyrody w zakresie obowiązku uzyskirvania zezwoleń na ibn usunięcie orjz
z wyjątkiem drzew i kzewÓw usuwanych

opłat z tym związanych.
Na terenie objętym inwestycją nie ma obiektÓw uznanych za pomniki pzyrody, podlegających ochronie
prawnej.

Przedmiotowa inwestycja zakłada wycinkę istniejących drzew i kzewow kolidujących

inwestycją.

z

projektowaną

8.

WYMAGAN|A DoTYczĄcE oGHRoNY uzAsADNloNYcH INTERESÓW osóB TRzEclcH
lnwestycja nie moze ograniczaĆ dostępu do drogi publicznej, kozystania z wody, kanalizaĄi, energii
elektrycznej i cieplnej oraz Środkow łącznoŚci, Inwestycja powinna zapewńiaĆ ochrońę przóo
uciązliwoŚciami powodowanymi przez hałas' wibracje, zakłocenia elektryczne i promieniowanie,
lnwestycja powinna zapewniac ochronę przed zanieczyszczeniami powietrzi, wody i gleby. W czasie
realizacji naleŻy zapewniĆ dojazd i dojŚcie do posesji pzyległych do pasa iooót' Ewentualne
odtworzenie lub przestawienie elementÓw zagospodarowania terenu (np. ogrodzen) zwiąane z
realizaĄąinwestycji, nastąpi na koszt inwestora niniejszej decyĄi.

9.

PRoJEKT PoDzlAŁU NlERucHoMośc!

Teren inwestycji obejmuje obszar niezbędny do jej zrealizowania' W związku ztym, nastąpi zarówno
truląłe zaiecie terenu jak rÓwniez oqraniczenie w korzystaniu z nieruchomoŚci ni czas pro-wadzenia
robÓt budowlanych.

A} DzlAŁKlw cAŁoŚc! TRWALE ZAJĘTE PoD lNwEsTYcJĘ DRoGoWĄ
16t2,

17 t1 ,

25.

B) DzlAŁKlW czĘŚcITRWALE ZAJĘTE PoD tNWEswcJĘ DRoGowł
16t2,25

Projekt podziału nieruchomoŚci sporządzony na mapie zasadniczejw skali 1:1000, stanowiący załącznik
do niniejszej decyĄi, został przyjęty do państwowego zasobu geoóezyjnego i kańograficznógo Stjrosty
Mikołowskiego w dniu 17.12.2009r. pod nr 662-22312009.

w księgach wieczystych
Niniejsza decyĄa stanowi podstawę do dokonania wpisow

iw

katastrze

nieru'chomości (ań. 12 ust. 3 ustawy)'

{0. NABYWAN|E NlERuGHoMoŚcl PoD DRoGl
Zgodnie zań' 12 ust. 4 ustawy, nieruchomoŚci:
nr'' 17t1- stają się z mocy pr?wa. własnoŚcią Gminy
działki pochodzące z nowego podziału o
- MikołÓw, z dniem, w ktorym niniejsza decyzja stanie się o!Łteózna, za odszkodowaniem ustalonym
w odrębnym postępowaniu,
za przejęte mienie przysługuje dotychczasowym
Zgodnie z ali.. 12 ust. 4b i f odszkodowanie
właŚcicielomnieruchomoŚci,uŻytkownikomwieczystymorazosobom,ktÓrympzysługujeograniczone
wysokośĆodszkodowania wydaje organ
prawo rzeczowe oo nl"rubnońości. oecyiię u"tjt"ją"ą
orógowej w terminie 30 dni od dnia' w ktorym
wydający decyzję o ,".*oleniu na realiza"iłń'u.ł.jl
decyĄa stała się ostateczna'
LUB oPRÓżtqlenn LoKALl l lNNYcH PoMlEszczEŃ
1 1 .TERM|N WYDANIA NlERUcHoMoŚcl
nie moze byc krotszy niŻ 120 dni od dnia' w
Zgodnie zart.16ustawy, termin wyd.ania nieruchomości
rńrym niniejsza decyĄa stała się ostateczna'
{2. USTALEN|A

1.

2.
3.
4.

szczEGÓŁoWE

projefte1, z zachowaniem wszystkich warunkow
Budowę prowadziÓ zgodnie. z.zatwi.erdzonym
przepisami, Poiskimi Normami
podanych * u.g-oJnń'ni".ń jeonostex'"p';i'ią"y;h,'obowiąującymi uprawnienia budowlane'
odpowiednie
oraz przepls"1.n, ńHń, pod nódzore.'' ".ónv óó'ięoaj1'c9j
prowadzić dziennik budowy'
Kierownik buoowy jest'obowiąany
podziómnej nalezy przebudować zgodnie z
Kolidujące z planowaną inwestycją ';;iili;;iru*turv
dysponentÓw sieci.
projektami nr"nzoiuvńi-or:^i uz'[oańieniami właściwych
oznakowanie tymczasowej organizacji
;i";Ńóń*u'oiie
Na czas wykonywańia prac uuoowtanycTl
ruchu.

UZASAD'V' ENIE
wniosek zarządcy drogi gminnej - Burmistrza Miasta
W dniu 30'12'2OO9r. wpłynąłdo tut. Starostwa
Mieczysława-Setlak iŁukasza Buczek z Firmy
Mikołowa, reprezentowanego przez p-ełnomócnit<a
ń _z^bop.u, ul' ogrÓdkowa 1O w sprawie wydania decyzji
Projektowo-Handlowej ,, R9AD' s'c oświęci

ozezwoleniunarealizacjęinwestycjidrogowejpn,,,,pzeuudowaodcinkaul'KościuszkiwMikołowień;k;; ;i' ńułast<iego *rar rodwodnieniem i oświetleniem''

- kompletnY Projekt budowlanY

-

mapę w skali r:soo

;iJb-dńg"

drogi, z zaznaezenlem
JńJstlwiającą proponowany przebieg
uzbrojenie terenu;

ota ooieitow budowiańych, oraz istniejące

terenu

poiliązania z innymi drogami pu.blicznymi'
w dotychczasowej infrastruktuze terenu'
'ńi"n
_ piojekty podziału nieruchomości,
Mikołowskiego, Burmistza Miasta
_ opinie: Zarząduw"i"*oo'Ń" śiąst<iego, Zarządu Powiatu
w Gliwicach, oyrelitora Regionalnego Zarządu
Mikołowa, Dyrektora okręgowego!rzędu cJrńći"go
KonserwitoraZabylkow, Polskich Kolei
GospodarkiWodnej * crińi"""ń, Śrąrrii"go Wojewo"azxiego
Dyrekcji Lasow Państwowych
Państwowych oddziai ń r"tońió".nl nyńt<tora Regionalńej
w Katowicach.

- ^"^ni"ć
óói'

- pismo Burmistza Miasta Mikołowa (znak BGo1762411243109 z dn. 29.09'2009r.)
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, w ktÓrym stwierdzono

o środowiskowych

o

braku potrzóby

przeprowadzania oceny oddziaływania planowanego pzedsięwzięcia na środowisko, uzasadniając tó
przepisami prawa, opiniami stosownych organow i zawartoŚcią projektu, zgodnie z ktorąprzedmiotrcwe
przedsięwzięcie nie stworzy zagroŻenia dla środowiska naturalnego,
Przedłozona przez lnwestora dokumentacja spełnia wymogiań. 11d ust. 1 ustawy.

obszar inwestycji nie obejmuje, jak rÓwniez nie graniczy z terenami objętymi przepisami odrębnymi
z zakresu ochrony dÓbr kultury oraz obronności państwa. W związku z powyŻszym, treścnińieiśze1
decyzji nie zawiera warunkÓw wynikających z potrzeby ochrony dóbr kultury oraz obronnoŚci pańshrua'
Stosownie do wymogÓw procedury administracyjnej (art.49 Kpa) i ustawy (art. 1 ld ust.S), organ
zapewnił stronom udział w postępowaniu. w dniu 09'02.2010r. strony zostały pisemnie poinformowane o
wszczęciu postępowania i przysługujących im prawach.
W trakcie postępowania P. Elzbieta i Wojciech Tkacz zam. Mikołów, ul'Pułaskiego B wnieŚli uwagi do
złoŻonego projektu budowlanego w obrębie działek 1612, 17(1711), 25.Uwagi przedstawione W piŚmie
dotyczą propozycji rozwiązania projektowego. Za rozwiązania projektowe odpowiada projektant, który
przed opracowaniem projektu uzgadnia dane wyjściowedo projektowania z lnwestorem. PzedłoŹony
projekt został negatywnie zaopiniowany przezZarząd Powiatu Mikołowskiego poniewaz projektant
mylnie nazwał projektowaną inwestycję_ zamiast'' pzebudowa" miała byc ,,budowa" JednakŻe z
przedłozonych dokumentow wynika, ze pozwolenie winno byÓ wydane na realizację inwestycji drogowej.
W związku z powyŻszym wniesione uwagi nie stanowiąw ocenie tutejszego organu podstawy do
odmowy wydania niniejszej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Przeprowadzone
postępowanie administracyjne wykazało rnozliwoścrealizacji inwestycji, zgodnie z warunkami
określonymi w niniejszej decyzji.

W związku z powyŻszym, nalezało orzec jak wyzej.

',!Ęry*'r\
(pieczęó okrągła)

(pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do wydawania decyzji)

POUCZENIE
od niniejszej decyzji słuzy stronom odwołanie do Wojewody Śląskiego za poŚrednictwem organu
wydającego decyzję tj. Starosty Mikołowskiego, w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia.
Załacznik
t.
2.
J.

ł,/

k,(

'

1,.,'

,(.

Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Projekt budowlany-wykonawczy - 4 egz.
Projekt podziałÓw n ieruchomości

Otrzvmuia:

.

l,)rząd Gminy w Mikołowie

.
.
r

32-600 oświęcim-Zaborze, ul. ogródkowa 10
wya''ał oospódarti Mieniem, lnwestycji i ZamÓwień Publicznych (w/m)
Wydział Geodezji, Kańografii i Katastru (w/m)
Powiatowy lnspektor Nadzoru BudÓw lanego (w/m)

.Mi

o

Setlak iŁukasz Buczek pełno4pqn

zFi

ala

Pozostałe strony zostaną zawiadomione o wydanej decyzji w drodze obwieszczeń na tablicach
ogłoszeniowycń i stronaón inbrnetowych lJnędu Gminy w Mikołowie i Starostwa Powiatowego w
Mikołowie, oraz W prasie lokalnej (art. 11t ust. 3).
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Rys. nr 2

Docelowa organizacja ruchu

2
Projekt docelowej i czasowej organizacji ruchu
dla odcinka ul. Kościuszki w Mikołowie

1. DANE OGÓLNE
1.1 Temat i zakres opracowania
Tematem opracowania jest projekt organizacji ruchu dla
odcinka ul. Kościuszki – łącznika z ul. Pułaskiego w Mikołowie
(woj. śląskie). Obejmuje on projekt na czas prowadzenia robót
budowlanych oraz projekt docelowej organizacji ruchu. Ulica
zlokalizowana jest na północ od centrum miasta. Jest to droga
wykonana z płyt drogowych o szerokości 3,5m.
Inwestycja obejmuje wykonanie nowej drogi (szer. 4,5m)
oraz ciągu pieszo-rowerowego po stronie lasu (szer. 2,5m).

1.2 Cel opracowania
Celem opracowania jest:
- wykonanie oznakowania na czas prowadzenia robót budowlanych
- wykonanie docelowego oznakowania pionowego
1.3 Podstawa opracowania
•

•

•

•

Dziennik Ustaw załącznik do numeru 220, poz. 2181 z dnia
23.12.2003r. „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i
sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego i warunki umieszczania ich na drogach”.
Rozporządzenia
Ministrów
Infrastruktury
oraz
Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 w
sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 Poz.
1393 z dnia 12.10.2002).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września
2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarządzaniem.
(Dz.
U.
Nr
177
Poz.
1729
z
dnia
14.10.2003r).
Wizja lokalna w terenie.

3
Projekt docelowej i czasowej organizacji ruchu
dla odcinka ul. Kościuszki w Mikołowie

2. OPIS TECHNICZNY
2.1 Stan istniejący
Teren inwestycji mieści się na północ od centrum Mikołowa
(woj. śląskie). Na ulicy obowiązuje prędkość w terenie
zabudowanym 50km/h. Nawierzchnię łącznika stanowią płyty
drogowe. Brak jest chodników.
Na analizowanym terenie brak oznakowania zarówno poziomego
jak i pionowego.

2.2 Czasowa zmiana organizacji ruchu
Projekt przewiduje podział robót budowlanych na trzy
etapy.
- etap I: jezdnia, część skrzyżowania w rejonie posesji nr 8
- etap II: ciąg pieszo-rowerowy, kolejna część skrzyżowania w
rejonie posesji nr 8
- etap III: dokończenie skrzyżowania w rejonie posesji nr 8
W etapie I projektuje się wykonanie drogi tymczasowej w
miejscu projektowanego ciągu pieszo-rowerowego. Droga będzie
funkcjonowała na czas I-go etapu robót. W kolejnych etapach
ruch pojazdów i pieszych odbywał się będzie po jezdni
wykonanej w I etapie.
Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca prowadzonych robót
polegać
będzie
na
właściwym
wygrodzeniu
obszaru,
zabezpieczenia
ruchu
pieszego
i
zastosowaniem
typowego
oznakowania pionowego związanego z ruchem drogowym.
Wykonawca
jest
zobowiązany
każdorazowo
powiadomić
mieszkańców posesji o utrudnieniach związanych z prowadzonymi
robotami. Prace w każdym z etapów należy prowadzić w taki
sposób, aby zapewnić stały dostęp mieszkańców do posesji.
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2.2.1.

ETAP I

Prace prowadzone będą od skrzyżowania z ul. Kościuszki
(rejon budynku nr 102) do skrzyżowania (rejon budynku nr 8,
koniec zakresu). Etap obejmuje wykonanie jezdni na ww. odcinku
oraz części skrzyżowania w rejonie budynku nr 8.
Aby umożliwić dojazd do posesji należy wykonać drogę
tymczasową szer. 3m. Wykorzystać do tego celu drogowe płyty
betonowe zdemontowane z przebudowywanego odcinka. Płyty ułożyć
w miejscu projektowanego ciągu pieszo-rowerowego.

//Oznakowanie od strony ul. Kościuszki//
Do bezpośredniego wygrodzenia miejsca prowadzonych robót
zastosowano tablicę prowadzącą ciągłą w lewo U-3d (dług.
1200mm), zaporę drogową U-20a (wzdłuż jezdni), U-20b,
oraz
znaki B-41.
Zastosowano następujące oznakowanie pionowe: A-12b
(A-12c), A-14 z tabliczką „60m”. Znaki ustawić 60m przez
zaporami drogowymi wyznaczającymi miejsce prowadzenia robót.
20m przed zaporami ustawić znaki B-25 i B-33 (40km/h).
Dokładna lokalizacja znaków znajduje się na rys. 1.1.

//Oznakowanie od strony ul. Pułaskiego//
Do wygrodzenia miejsca prowadzonych robót zastosowano
o
tablice prowadzące ciągłe w lewo (U-3d) i w prawo (U-3c)
długościach 1200mm, zapory drogowe U-20b ze znakami B-1.
Zastosowano następujące oznakowanie pionowe: A-12b
(A-12c), A-14 z tabliczką „60m”. Znaki ustawić 60m przez
zaporami drogowymi wyznaczającymi miejsce prowadzenia robót.
20m przed zaporami ustawić znaki B-25 i B-33 (40km/h).
Dokładna lokalizacja znaków znajduje się na rys. 1.1.

Dodatkowo
wzdłuż
drogi
tymczasowej
ustawić
kierujące U-21a i U-21b. Maksymalny rozstaw - 10m.

tablice
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2.2.2.

ETAP II

Prace obejmują budowę ciągu pieszo-rowerowego (w miejscu
drogi tymczasowej z I etapu) oraz wykonanie kolejnej części
skrzyżowania w rejonie budynku nr 8.

//Oznakowanie ul. Kościuszki//
Do bezpośredniego wygrodzenia miejsca prowadzonych robót
zastosowano zaporę drogową U-20a (wzdłuż jezdni), U-20b, oraz
znaki B-41.
Oznakowanie pionowe zastosować tak jak w etapie I:
Znaki A-12b (A-12c), A-14 z tabliczką „60m”. Znaki ustawić 60m
przez zaporami drogowymi wyznaczającymi miejsce prowadzenia
robót. 20m przed zaporami ustawić znaki B-25 i B-33 (40km/h).
Dokładna lokalizacja znaków znajduje się na rys. 1.2.

//Oznakowanie od strony ul. Pułaskiego//
Do wygrodzenia miejsca prowadzonych robót zastosowano
tablicę prowadzącą ciągłą w lewo (U-3d) o długości 1200mm,
zapory drogowe U-20a i U-20b ze znakiem B-1.
Oznakowanie pionowe zastosować tak jak w etapie I:
znaki A-12b (A-12c), A-14 z tabliczką „60m”. Znaki ustawić 60m
przez zaporami drogowymi wyznaczającymi miejsce prowadzenia
robót. 20m przed zaporami ustawić znaki B-25 i B-33 (40km/h).
Dokładna lokalizacja znaków znajduje się na rys. 1.2.

Dodatkowo wzdłuż jezdni po stronie ciągu pieszo-rowerowego
ustawić tablice kierujące U-21a i U-21b. Maksymalny rozstaw 10m. Wygrodzić wjazd z drogi gruntowej zaporą U-20b.

Wprowadza się część oznakowania docelowego – znaki pionowe
A-7, D-1, T-6a/c.
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2.2.3.

ETAP III

Prace obejmują część skrzyżowania w rejonie budynku nr 8.
Do bezpośredniego wygrodzenia miejsca prowadzonych robót
zastosowano tablicę prowadzącą ciągłą w lewo (U-3d) o długości
1200mm, zapory drogowe U-20b oraz znaki B-41.
Oznakowanie pionowe:
- od strony ul. Pułaskiego:
Znaki A-12b (A-12c), A-14 z tabliczką „60m”. Znaki ustawić 60m
przez zaporami drogowymi wyznaczającymi miejsce prowadzenia
robót. 20m przed zaporami ustawić znaki B-25 i B-33 (40km/h).
- od strony ul. Kościuszki:
Znak A-14 z tabliczką „60m” ustawiony 60m przez zaporami
drogowymi wyznaczającymi miejsce prowadzenia robót. 20m przed
zaporami ustawić znaki B-25 i B-33 (40km/h).
Dokładna lokalizacja znaków znajduje się na rys. 1.3.
Uzupełnieniu podlega docelowe oznakowanie pionowe.

2.3 DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
Projektuje się układ dróg z pierwszeństwem przejazdu: od
ul. Kościuszki, przez łącznik (stanowiący niniejsze
opracowanie) do ul. Pułaskiego (nawiązanie do opracowania
firmy „Teleinfo”)
Projektowane docelowe oznakowanie pionowe stanowią:
- znak T-6a ze znakiem D-1,
- znak T-6c ze znakiem A-7,
- od strony ul. Kościuszki znak C-13/16 wskazujący początek
ciągu pieszo-rowerowego, z drugiej strony słupa umieścić znak
C-13/16a.
Nie projektuje się docelowego oznakowania poziomego.
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3. Wytyczne wykonawcze
Do wygrodzenia robót drogowych wzdłuż
wzdłu jezdni należy
nale
stosować tablice kierujące
kieruj
U-21a i U-21b.
Roboty drogowe należy
nale
prowadzić w taki sposób aby
szerokość jezdni pozostała dla ruchu wynosiła min. 2,75m.
Osoby wykonujące
ce czynności związane
zane z robotami w pasie
drogowym winny być ubrane w odzież
odzie ostrzegawczą o barwie
pomarańczowej lub żółtej
ółtej, wyposażoną w elementy odblaskowe
ułatwiające
ce spostrzeganie przez kierujących.
kieruj
Pojazdy wykonują
ące czynności związane
zane z robotami w pasie
pasi
drogowym obowiązane
zane są
s do wysyłania żółtych
ółtych sygnałów
błyskowych.

4. Zestawienie znaków
4.1. Projektowane oznak
znakowanie na czas robót

A-14

A-12b

A-12c

T-1
1 „60m”

B-33
33 „40km/h”

B-25

B-41
U-3c
1200mm

U-20a

U-3d
1200mm

U-20b
8
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U-21a

U-21b

4.2. Projektowane docelowe oznakowanie pionowe

A-7 (3 szt.)

D-2 (2 szt.)

C13/16
13/16 (1 szt.)

C-13/16a
a (1 szt.)

T-6a
6a (1 szt.)

T-6a
6a (1 szt.)

T-6c (2 szt.)

T-6c
6c (1 szt.)
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5. Rysunki
5.1
.1 Lokalizacja w terenie.
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Część rysunkowa
Rys. nr 1.1
Rys. nr 1.2
Rys. nr 1.3

Organizacja ruchu na czas robót budowlanych – etap I
Organizacja ruchu na czas robót budowlanych – etap II
Organizacja ruchu na czas robót budowlanych – etap III

Rys. nr 2

Docelowa organizacja ruchu
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sTARosTA MIKoŁowSKI
Łaziska Górne, dnia 14 czerwiec 2011 r.

PZD/5420/0rFĄb/20] I
Burmistrz Miasta Mikołów

43-190

Mikołów, Rynek 16

DziaŁając na podstawie art. l 0 ust. 5 ustawy z
dnia Ż0 czerwca |997 r .,.Prawo o ruchu drogowym',
(Dz' U ' z 2005 r' Nr 108, poz' 908 tekst jedn
olity,
i póini":'ł.i zmianami) w nviązkuz $2 ust.l pkt. 1,
ust'2 pkt'l oraz $ll.pkt.2 Rozporządzenia Ministia
$8
Inńsiruktury z dnia Ż3 września 2003 w sprawie
szczegołowych warunków zarządzania ruchem
na drogach o.u" *ytónyrvania nadzoru nad tym
zarządzeniem
(Dz. U. nr 177, poz. 1729),
po rozpatrzeniu wniosku
w sprawie: zatwierdzenia projektu organizacji ruchu
drogowego na cZaS przebudowy odcinka ul. Kościuszki
w Mikołowie - łącznika do uI. Pułaskiego
wra| z odwodnienień i oświetleniem
:

zatwierdzam
przedłożonyprojekt z następującymi uwagami:
1' Do wygrodzenia robót drogowych wzdŁuż jezdninaleĄ stosowaó tablice
kierujące
Roboty drogowe naleĘ p.o*ud'ió w taki sposób

2'
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min.2,75m1.

J.

4.

IJ-ZlaiIJ-Żlb;
dla ruchu wynosiła

osoby wykonujące czynności zvviązane z robotami w pasie
drogowym obowiązane są byó ubrane

w odzież ostrzegawczą barwy żóhej lub

ułatwiaj ące spo strzegan ie przez ki eruj
ących;

Pojazdy wykonujące c4'nności n

żoĘ ch sygnałów bĘskowych.

iąrii"

pomarańczo'w".1, *yporu Żoną

w

elementy odblaskowe

z robotami w pasie drogowym obowiązane są do wysyłania

Jednostka wprowcdzająca organizację ruchu drogowego
na poclstawie zatwierdzonego projektu
zobowiązana jest do zawiadomienia Órgrrr! zarzqizaiąiego
ruchem, Zarząd drogi i Komendanta
Powiatowego Policji o terminie jej wprowadzenia,
ioi".riej na 7 dni przecl dniem wprowadzenia
organizacji ruchu
"o"
Charakter organizacji ruchu : czasowa .
Termin ważnościzatwierdzenia _ wprowadzenia organizacji
ruchu : do 30.06.2 0l2 r.
(brak wprowadzeniaprzedmiotowej oiganizacji
ruchu j.ogo*Jgo w w/wym. terminie powoduje utratę
ważności
-

zatvł ier dzonej or ganizacji ruchu).

Otrzvmuia:

-

iAdręsal
PZD ala

Do wiądomości:

-

(

Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie (bez zal.)

zatwierdzony przez Starostę Mikołowskiego projekt
znajduje się do wglądu

w Powiatowym Zarządzie Dróg, 43-t

70

ziziika

Górne, ul. choiina
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Łaziska Górne, dnia 14 czerwiec 2011 r.

PZD/5420/0r-,ń

rźy /201 I

Burmistrz Miasta Mikołów
43-190 Mikołówo Rynek 1ó

Działając na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy zdnia}}
czerwca 1997 r.,.Prawo o ruchu drogowym,,
(Dz' U ' z 2005 r' Nr 108, poz' 908 tekst jedn
o\ity, z póńi";r'y-i zmianami) w zvviązkuz
$2 ust.1 pkt. 1, $8
ust'2 pkt'1 Rozporządzenia Ministra Ińastruktirv',
dnia 23 września źoos * sprawie szczegółowych
warunków zarządzania ruchem na drogach o.u" *yionywania
nadzorunad tym zarządzeniem (Dz.IJ. nr l77,
poz. l7Ż9),
po rozpatrzeniu wniosku :
w sprawie: zatwierdzenia projektu organizacji ruchu drogowego w ałiązku
z przebudową odcinka
ul' Kościuszki w Mikołowie łącznika do ul. Pułaskiego
wraz z odwodnieniem i oświetleniem
-

zatwierdzam
przedłoŻony projekt bez uwag.

rednostka wprowaclzająca organix,ację ruchu drogowego
na podstawie zatwierdzonego projektu
zobowiązana jest do zawiadomienia órgorr1 zrrząiza1ąing,
ruchem, Zarząd drogi i Komendanta
Powiatowego Policji o terminie jej wpriwadzenia, ią|-riej na 7 dni przed dniem wprowadzenia
organizacji ruchu.
"r"
Charakter organizacji ruchu : docelowa .
Termin ważnościzatwierdzenia _ wprow adzeniaorganizacji
ruchu : do 30.06.2 012 r.
(brak wprowadzeniaprzedmiotowej organizacji
ruchu j.ogo*ąo w w/wym. terminie powoduje utratę
ważności
zatw ier dzonej or ganizacji ruchu).

-'ifi
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Do wiadomości:
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Komenda Powiatowa Policji w Mikoło wie (bez zał.)

zatwierdzony przez Starostę Mikołowskiego projekt znajduje
się do wglądu

w Powiatowym Zarządzie Dróg, 43-I70 ziziiką Górne,

ut.

Choiina

ai

FIRMA PROJEKTOWO – HANDLOWA „ROAD” S.C
UL. OGRÓDKOWA 10, 32-600 OŚWIĘCIM – ZABORZE
TEL. 608 716 521, 606 297 201 TEL/ FAX. 33 842 20 13
www.road.net.pl e-mail:fphroad@poczta.fm
NIP: 549-21-40-872 REGON: 852633754

PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY
NAZWA I ADRES
OBIEKT

Przebudowa odcinka ul. Kościuszki w Mikołowie
– łącznik do ul. Pułaskiego wraz z odwodnieniem
i oświetleniem

TEMAT:

ODWODNIENIE

INWESTOR:

Gmina Mikołów, Rynek 16, 43-100 Mikołów
Firma Projektowo-Handlowa „ROAD” s.c., ul. Ogródkowa 10,
32-600 Oświęcim-Zaborze

FIRMA
PROJEKTOWA:

PROJEKTOWAŁ:

ZAKRES
OPRACOWANIA:

inż. Łukasz Buczek
upr. Nr 63/2003

Branża
sanitarna

do projektowania bez ograniczeń w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych

PODPIS:

PIECZĘĆ:

NR PROJEKTU

M-6409
NR EGZEMPLARZA:

Październik 2009 r.

PROJEKTY – WYCENY – KOSZTORYSY – BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE - NADZORY

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

1.
1.1.
1.2.
1.3.

Dane ogólne…………………………………………………………………….2
Zleceniodawca…………………………………………………………………..2
Biuro projektowe………………………………………………………………..2
Podstawa formalno-prawna……………………………………………………..2

2.
Opis techniczny – kanalizacja deszczowa…………………………………….3
2.1 Stan projektowany……………………………………………………………………3
2.2 Rozwiązania projektowe……………………………………………………………..3
2.3 Obliczenia hydrauliczne……………………………………………………………...5
2.4 Składowanie i magazynowanie materiału……………………………………………6
2.5 Roboty ziemne ……………………………………………………………………….6
2.6 Próby szczelności…………………………………………………………………….7
2.7 Skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem…………………………………………....7
2.8 Zestawienie studni i materiałów……………………………………………………...8
2.9 Uwagi końcowe………………………………………………………………………9

3.

Część rysunkowa:
Rys. nr1
Rys. nr2
Rys. nr3
Rys. nr4
Rys. nr5

Sytuacja
Profil kanału deszczowego
Typowa studnia fi1000
Przekrój przez wykop
Wpust deszczowy fi 500

1 : 500
1 : 100/500
1 : 20
1 : 20
1 : 20

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

Przebudowa odcinka ul. Kościuszki w Mikołowie – Łącznik do ul. Pułaskiego wraz z odwodnieniem i oświetleniem- odwodnienie

I. DANE OGÓLNE
1.1.

Zleceniodawca.

Gmina Mikołów, Rynek 16, 43-100 Mikołów,

1.2.

Biuro projektowe.

Firma Projektowo-Handlowa „ROAD” s.c
Mieczysław Setlak, Łukasz Buczek
Ul. Ogródkowa 10
32-600 Oświęcim

1.3.

Podstawa formalno-prawna.

- Umowa zawarta pomiędzy Zleceniodawcą i Biurem Projektowym,
- Uzgodnienia branżowe
- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane, tekst jednolity (Dz. U. Nr 106/2000
poz. 1126) z późniejszymi zmianami,
- Rozporządzenie MSWiA z dn. 24.09.1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 126/98 poz. 839),
- Rozporządzenie MtiGM z dn. 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43
poz. 430),
- Ustalenia z Inwestorem.
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II. OPIS TECHNICZNY - KANALIZACJA DESZCZOWA
2.1. Stan projektowany.
W ramach zamierzenia inwestycyjnego przewiduje się budowę ciągu pieszorowerowego o szerokości 2,5 m oraz drogi o nawierzchni brukowej i szerokości 4,5 m.
Długość projektowanego odcinka drogi wynosi ok. 130 m. Wody deszczowe z
projektowanego odcinka odprowadzane będą do projektowanej kanalizacji
deszczowej. Odbiornikiem wód opadowych będzie projektowana wg odrębnego
opracowania kanalizacja deszczowa.
2.2. Rozwiązania projektowe.
Do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia zastosowane zostaną materiały i
wyroby budowlane umożliwiające prawidłowe działanie zaprojektowanego systemu
kanalizacyjnego. Wszystkie zastosowane materiały i wyroby winny być wolne od wad
fabrycznych, posiadać długą żywotność oraz odpowiednie atesty, deklaracje
zgodności. Przy realizacji przedmiotowej inwestycji kanały o średnicach φ200, φ250
mm projektuje się z rur litych PVC (SN12) posiadające aprobatę GIG i IBDiM w
sztangach wraz z uszczelkami gumowymi.
Odprowadzenie wód powierzchniowych z drogi zapewniono poprzez odpowiednie
ukształtowanie spadków poprzecznych i podłużnych niwelety drogi.
Wody
deszczowe z projektowanego układu komunikacyjnego z obszaru zabudowanego
sprowadzane będą do projektowanych wpustów deszczowych. Wpusty należy
wykonać jako betonowe ø500. Wpusty deszczowe przewidziano wykonać z
osadnikiem szlamu o głębokości 0,5 m. Wpusty deszczowe przewiduje się podłączyć
przykanalikami ø200 PVC x 5,9 mm o zmiennych spadkach do projektowanych w
terenie studni deszczowych.
Na kanałach zgodnie z warunkami technicznymi projektuje się studnie umożliwiające
bezpośrednie połączenie z systemami rurowymi wykonane z PEHD ożebrowanych na
zewnątrz zgodnie z PN-B-10729:1999 oraz PN-EN476:2000, szczelność studzienki
odpowiada normie PN/B-10735:1992. Studzienki projektuje się na załomach trasy
oraz na włączeniach wpustów deszczowych do kolektora głównego. Odległości
maksymalne pomiędzy studzienkami nie przekraczają 50,0 m. Projektuje się
studzienki o średnicach φ1000.
Studnie wyposażone są w:
⇒
żeliwne włazy o średnicy φ600 mm – żeliwo sferoidalne ( wg normy PN-EN
124:2000). Klasa włazu dostosowana będzie do przewidywanych obciążeń tzn. Na
ulicach zastosować włazy klasy D400 z zatrzaskami i zawiasami oraz wkładką z PE
tłumiącą drgania.
Studnie należy posadawiać na przygotowanym podłożu z warstwy ubitego piasku
grubości 10 cm, .W drogach zastosować pierścień odciążający żelbetowy. W
przypadku braku możliwości zabudowy pierścienia odciążającego dopuszcza się
zastosowanie alternatywnie studni stosując typową zbrojona płytą przykrywową
dostosowana do ruchu samochodowego. Włączenia rury do studni winno zapewnia
przejście szczelne producenta dające szczelność uniemożliwiając infiltracje wody
gruntowej i ekfiltrację ścieków. Zasypywanie wykopu wokół studni powinno być
wykonane materiałem sypkim w taki sposób, aby zagwarantować staranne i
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równomierne wypełnienie wszystkich wolnych przestrzeni po zewnętrznej stronie
studni. Zagęszczenie gruntu wokół studni powinno odbywać się stopniowo wg
projektu technicznego. Wymaga się, aby minimalny stopień zagęszczenia gruntu wg
skali Proctora (SP) wynosił dla lokalizacji w terenie zielonym: 95%, w drodze: 98 –
100%, przy wodzie gruntowej powyżej dna studni: 98 – 100%. Należy unikać
kontaktu dużych i ostrych kamieni z powierzchnią zewnętrzną studni.
Roboty ziemne należy wykonywać częściowo mechanicznie, a częściowo ręcznie
wykopem otwartym. Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w
planie osi wykopu nie powinno przekraczać +/- 5 cm.
Przewody podziemne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurami ochronnymi
zgodnie z wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach branżowych oraz wg uwag
zawartych na rysunkach profili zawartych w niniejszej dokumentacji. Wykopy w
obrębie kolizji z uzbrojeniem podziemnym prowadzić ręcznie oraz tam, gdzie tego
wymaga właściciel posesji.
Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-66/B-02480, dający się
wyprofilować wg kształtu spodu przewodu celem zapewnienia jego oparcia na dnie
wzdłuż długości ¼ obwodu.
Rury układać na 20 cm podsypce piaskowej (zagęszczonej do stopnia zagęszczenia Is
=0,9) uważając by dno wykopu było wyrównane, a rura kanalizacyjna stykała się z
podłożem na całej swojej długości. Obsypka przewodu musi być prowadzona, aż do
uzyskania grubości warstwy przynajmniej 20 cm., z zagęszczeniem do stopnia
zagęszczenia Is=0,9. Obsypkę należy tak wykonać by zagwarantować rurze
dostateczne podparcie ze wszystkich stron, obciążenia mogły być przekazywane
równomiernie i nie występowały szkodliwe obciążenia miejscowe. Należy zwrócić
uwagę na poprawne zagęszczenie po obu stronach przewodu. Materiał służący do
wykonania wypełnienia musi spełniać te same warunki co materiał do wykonania
podłoża. Sposób układania rur z PVC winien poznać wykonawca przed
przystąpieniem do robót. Szczegóły wykonania podaje w swoich informatorach
producent rur kanalizacyjnych.
Przy montażu złączy kielichowych zwracać uwagę na czystość końcówek rur,
prawidłowe umieszczenie uszczelek w kielichach oraz liniowość i projektowany
spadek kanalizacji.
Przy zasypywaniu wykopu gruntem rodzimym, ziemię w wykopie należy zagęszczać
warstwami, co 25 – 30 cm. Zasypkę należy wykonać warstwami gruntem mineralnym,
sypkim, drobno-lub średnioziarnistym pozbawionym kamieni (wg normy normy PN86/B-02480). Zasypkę należy bezwzględnie zagęszczać warstwami (25-30 cm) do Is
= 0,9.
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2.3.

Obliczenia hydrauliczne.

2.3.1. Obliczenie deszczu miarodajnego
Obliczenie deszczu miarodajnego wykonano w oparciu o PN-S-02204. Drogi
samochodowe. Odwodnienie dróg.
- opad średni roczny 800 mm
- t = 10 min
- p = 50% (c=2)
A
592
q = 0 ,667 = 0, 667 = 130 l /s x ha
t
10
Obliczenia dla wód opadowych wykonano w oparciu o wzór:
Q= q x ψ x F
gdzie:
Q- przepływ wód deszczowych [l/s]
F- zlewnia [ ha]
q- natężenie deszczu miarodajnego l/s/ha
ψ-współczynnik spływu dla drogi, chodnika = 0,9

FA = 130 mb x 7 m = 910 m2=0,091 ha
QA = 130 x 0,9 x 0,091 = 10,6 dm3/s

2.4

Składowanie i magazynowanie materiału.

Magazynowane rury z PVC na placu budowy powinny być zabezpieczone przed
szkodliwym
oddziaływaniem
promieni
słonecznych,
natomiast
dłuższe
magazynowanie rur powinno się odbywać w pomieszczeniach zamkniętych lub
zadaszonych. Rury powinny być układane na podkładach i przekładach drewnianych.
Nie wolno składować rur cięższych na rurach lżejszych. Szerokość stosu
składowanych rur należy ograniczać wspornikami pionowymi z drewna. Rury należy
składować kielichami naprzemiennie, a temperatura w miejscu składowania nie
powinna przekraczać 30°C.
2.5

Roboty ziemne.

Ułożenie
projektowanych
kanałów
należy
wykonać
w
wykopach
wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych i rozpartych szerokości 1,2m.
Umocnienie ścian należy wykonać za pomocą wyprasek stalowych lub bali
drewnianych o gr. 50mm sposobem ażurowym. Do rozporu należy użyć rozpór o
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średnicy Ø160mm o rozstawie w pionie co 1,0m. Obudowa wykopu powinna
wystawać 5 – 10cm ponad teren.
Przed przystąpieniem do robót ziemnych (wykonaniem wykopów) należy dokładnie
rozpoznać całą trasę wzdłuż wytyczonej osi, przygotować punkty wysokościowe, a
kołki wyznaczające oś kanału zabezpieczyć świadkami umieszczonymi poza
gabarytem wykopu i okładem urobku. Wykopy należy rozpoczynać w miejscach
lokalizacji studzienek rewizyjnych. Wykopy należy rozkładać od strony połączenia z
istniejącą kanalizacją deszczową.
Odkład urobku powinien być dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości
co najmniej 0,6m od krawędzi wykopu.
Podłoże powinno być podłużnie wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną
czwartą swojej powierzchni i zgodnie ze spadkiem wyznaczonym na danym odcinku
na przynależnych profilach. Rury należy układać na podsypce piaskowej grubości
20cm.
Zasyp kanału należy przeprowadzić w trzech etapach:
I etap – wykonanie warstwy ochronnej (podsypka i obsypka) z wyłączeniem
odcinków na złączach,
II etap – po próbie szczelności złącz rur należy wykonać warstwę ochronną w
miejscach złączy,
II etap – zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym
zagęszczaniem do wysokości podbudowy pod drogą.
Obsypkę należy prowadzić do zagęszczonej warstwy o grubości 20cm nad rurą.
Zaleca się stosowanie sprzętu, który może jednocześnie zagęszczać po obu stronach
przewodu. Stosowanie ubijaków metalowych dopuszczalne jest w odległości co
najmniej 10cm od rury. Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodu
bezpośrednio na rury.

2.6

Próby szczelności.

Złącza kanałów powinny być odsłonięte do momentu przeprowadzenia próby
szczelności zgodnie z normą PN-EN 1610 „Budowa i badania przewodów
kanalizacyjnych”.
Zaleca się przeprowadzenie próby szczelności
osobno dla przewodów rur
kanalizacyjnych z PVC, osobno dla studzienek.
Wszystkie otwory badanego odcinka przewodu muszą być na okres próby
zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Połączenia kielichowe muszą być
czasowo zabezpieczone przed rozłączeniem w czasie próby.
Badanie szczelności należy wykonać z użyciem powietrza (metoda L) lub z użyciem
wody (metoda W).
2.7 Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem.
W przypadku prowadzenia prac w pobliżu gazociągów i wodociągów, kabli
teletechnicznych i energetycznych należy bezwzględnie wykonać wykopy
kontrolne w celu ustalenia dokładnego przebiegu tych sieci oraz głębokości
posadowienia. W projekcie przyjęto normatywne przykrycie.
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Skrzyżowania projektowanych kolektorów kanalizacji deszczowej z kablami
energetycznymi, kablami teletechnicznymi, istniejącymi gazociągami i wodociągami
należy wykonać wg norm oraz warunków podanych w odpowiednich uzgodnieniach.
Wykopy w obrębie linii energetycznych nad i pod ziemnych wykonywać po
zgłoszeniu robót przez wykonawcę do Rejonu Energetycznego i pod nadzorem
pracownika RE. Przy skrzyżowaniu z napowietrznymi liniami energetycznymi nie
używać sprzętu z wysokim wysięgnikiem. Skrzyżowania z gazociągami wykonywać
pod nadzorem Rozdzielni Gazu, a przewody gazowe należy zabezpieczyć rurami
ochronnymi zgodnie z wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach branżowych.
W związku z występowaniem licznego uzbrojenia podziemnego wykopy pod
kanalizacje wykonywać ze szczególną ostrożnością. Wszelkie prace w pobliżu
istniejącego uzbrojenia terenu należy prowadzić pod nadzorem użytkownika tego
uzbrojenia, ręcznie ze szczególnym zwróceniem uwagi na obowiązujące wymagania
BHP.

2.8 Zestawienie studni i materiałów
Zestawienie studni
'Pkt'
'D1'
'D2'
'D3'
'D4'
'D5'
'D6'
'D7'
'KR2'
'KR1'

'X'

Y'

234200,3
234194,02
234171,65
234149,69
234142,51
234118,27
234097,31
234190,53
234087,92

'RTp'

862788,37
862786,73
862789,17
862790,51
862795,28
862794,06
862793,32
862786,38
862787,43

276,35
276,36
276,4
276,46
276,57
276,44
276,2
276,36
275,94

'Typ'
'Studnia'
'Studnia'
'Studnia'
'Studnia'
'Studnia'
'Studnia'
'Studnia'
'Wpust'
'Wpust'

'Dn'
1
1
1
1
1
1
1
0,5
0,5

'RZ2'
274,84
274,86
274,93
274,99
275,02
275,09
275,16
274,08
274,42

Zestawienie
rur
Dn
200
315

Długość [m]

materiał

15 PVC SN12
105 PVC SN12
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2.9

Uwagi końcowe.

Roboty związane z wykonanie projektowanej kanalizacji deszczowej należy zlecić
do wykonania specjalistycznemu przedsiębiorstwu lub osobom posiadającym
uprawnienia i powinny one przebiegać zgodnie z postanowieniami zawartymi w:
-

-

-

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r., Prawo Budowlane,
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane,
Ustawa z dnia 27 marca 2003 (Dz.U.Nr 80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.) „O
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”,
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690)
PN-B-06050: 1999’ – Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne,
PN-B-10736: 1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
PN-EN 1610: 2002 – Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
PN-B-10729 – Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-EN 124: 2000 – Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady.
PN – ISO 161 – 1 – Rury z tworzyw termoplastycznych do transportowania
płynów – Nominalne średnice zewnętrzne i nominalne ciśnienia,

Wszystkie prace wykonać z zachowaniem obowiązujący warunków technicznych i
b.h.p.. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
Dz. U. 2003r Nr 47 poz. 401. Po zakończeniu robót teren przywrócić do stanu
pierwotnego.
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Kratka ściekowa uliczna

Płyta przykrywowa
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H
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Kręg denny - B45

Komora osadnika
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Kręgi pośrednie - B45
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Przebudowa sieci teletechnicznej.

1 Dane ogólne.
1.1 Przedmiot opracowania.
Przedmiotowa dokumentacja projektowa obejmuje przebudowę sieci teletechnicznej
doziemnej optycznej w obrębie przebudowy odcinka ulicy Kościuszki w Mikołowie.

1.2 Podstawa opracowania.
1. Zlecenie inwestora.
2. Dane zebrane przez projektanta w terenie,
3. Uzgodnienia techniczne dokonane w TP S.A. Pion Technicznej Obsługi Klienta w
Katowicach,
4. Inwentaryzacja istniejącej sieci otrzymana w TP S.A. Pion Technicznej Obsługi
Klienta w Bielsku-Białej.

1.3 Zakres rzeczowy.
•
•
•

Budowę studni kablowych
Budowę kabla optycznego
Budowa rurociągu Φ 2x40 mm

2

szt.

0,160 km,
0,120 km

1.4 Uzgodnienia.
•
•

Uzgodnienie TPSA.
Pozostałe uzgodnienia branżowe, ZUD i inne administracyjne znajdują się w części
budowlanej projektu

Firma Projektowa ROAD
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Przebudowa sieci teletechnicznej.

1.5 Stan istniejący.
W obrębie przebudowywanego odcinka ulicy Kościuszki w Mikołowie przebiega kabel
optyczny OKP 65060 typu Z-XOTKtd-48J2B-CO. kabel ten ułożony jest w rurociągu
składającym się z dwóch rurek typu RHDPE 40/3,7 (główna i rezerwowa).

1.6 Zakres zmian.
W związku z projektowaną przebudową odcinka ulicy Kościuszki w Mikołowie zachodzi
konieczność przeniesienia istniejącej sieci teletechnicznej, która znalazła by się pod
pasem jezdni przebudowywanej drogi. Przebudowie ulec musi kabel optyczny.

Firma Projektowa ROAD

Str.
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1.

DOKUMENTACJA PRAWNA
1.1. Podstawa prawna
Podstawę prawną niniejszego projektu stanowią:
- zlecenie Inwestora,
- warunki przyłączenia wydane przez Vattenfall Distribution Poland S.A.,
- mapa sytuacyjno - wysokościowa , skala 1:500,
- projekt zagospodarowania działek,
- obowiązujące przepisy i normy projektowania
1.2. Warunki przyłączenia
Warunki przyłączenia do sieci oświetlenia ulicznego wydane przez Vattenfall
Distribution Poland S.A pismem nr M/AGR/11172/2009 z dnia 26.10.2009.
1.3. Uzgodnienia branŜowe
Uzgodnienia branŜowe budowy oświetlenie ulicznego w związku z remontem
łącznika pomiędzy ul. Kościuszki i ul. Pułaskiego dołączono do niniejszego
opracowania.
1.4. Zgody właścicieli działek
Inwestycja będzie prowadzona na podstawie Art.11b. ust.1. Ustawy z dnia 10
kwietnia 2003r., o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 193 z 2008r., poz. 1194).
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2.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA
2.1. Zakres opracowania
Projekt dotyczy:
- zabezpieczenie linii kablowej nN .
- budowy obwodu niskiego napięcia oświetlenia ulicznego Kościuszki
boczna kablem typu YAKY 4x35mm2 o łącznej długości 143 mb.
- budowę 3 stanowisk słupowych z słupami typu CS 60-60/3.
- zabudowę 3 szt opraw oświetlenia ulicznego typu SGS 203
2.2. Zabezpieczenie linii kablowych nN

Istniejące linia kablowa nN 0,4 kV relacji słup linii napowietrznej – złącze
kablowe nr 61614 znajduje się w pobliŜu przebudowywanej drogi. Ze względu na fakt
iŜ nawierzchnia przebudowywanej drogi będzie wykonana z kostki brukowej oraz ww
kabel znajduje się w odległości 0,5 m od projektowanego krawęŜnika projektuje się
osłonięcie istniejącej linii kablowej przy pomocy rury ochronnej AROT typu A75 PS
koloru niebieskiego.
W przypadku wystąpienia na trasie kabli innych urządzeń podziemnych niŜ te,
które wyszczególniono w uzgodnieniach i naniesiono na planie (rys. nr 1) wykonać
skrzyŜowania zgodnie z normą N SEP-E-004, chroniąc kabel na odcinku
skrzyŜowania oraz po co najmniej 50 cm z kaŜdej strony rurą osłonową dwudzielną
i dokonać niezbędnych uzgodnień.
Końce wszystkich rur zaślepić w celu zabezpieczenia przed dostaniem się do
ich wnętrza wody oraz zanieczyszczeń.
Dokładne połoŜenie kabli nN naleŜy ustalić za pomocą przekopów
kontrolnych wykonanych ręcznie (bez uŜycia sprzętu mechanicznego).
Odpowiedzialność z zastosowanie bezpiecznych metod pracy oraz ewentualne
uszkodzenia kabli elektroenergetycznych ponosić będzie kierujący
pracownikami.
2.3. Rozmieszczenie opraw oświetleniowych
Projektowane oświetlenie uliczne przebudowywanej ulicy naleŜy wykonać jako
kontynuację oświetlenia ulicznego ulicy Pułaskiego (odrębne opracowanie firmy
Teleinfo). Rozmieszczenie, typ słupów i opraw uzgodniono z inwestorem - Miastem
Mikołów i jest kompatybilne z projektem firmy Teleinfo.
Zgodnie z uzgodnieniem z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi- Południe
S.A. słupy posadowione będą w odległości większej niŜ 7 m. od górnej części
konstrukcji latarni do przewodów linii 220 kV.
2.4. Budowa oświetlenia ulicznego
Zgodnie z warunkami przyłączenia nr M/AGR/11172/2009 z dnia 26.10.2009
wydanymi przez Vattenfall Distribution Poland S.A projektowane oświetlenie uliczne
zasilane będzie z stacji transformatorowej M0029 Mikołów – SIENKIEWICZA.
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Z projektowanego przez firmę Teleinfo słupa przy ul. Pułaskiego naleŜy
wyprowadzić kabel ziemny typu YAKY 4x35 mm2 o łącznej długości 143 mb.
i wprowadzić kolejno do stanowisk słupowych. Trasę projektowanej linii kablowej
oświetlenia ulicznego przedstawia Rys. nr E1.
W miejscach S1, S2 i S3 pokazanych na rysunku E1 naleŜy zabudować
fundamenty typu Fbw-80 na których naleŜy zabudować słupy oświetleniowe typu
CS60-60/3 firmy KromissBis z wysięgnikiem typu W1F10 na których naleŜy
zabudować oprawy oświetlenia ulicznego typu SGS 203 wykonanej w II klasie
ochronności z źródłem światła SON-TP70W. Od złączy kablowych w słupach do
opraw oświetleniowych wewnątrz słupów ułoŜyć kable typu YDY 3x2,5 mm2 długości
10 m
2.5. Sposób układania kabli ziemnych
Kable ziemne układać w ziemi na głębokości 70 cm z wyjątkiem ewentualnych
miejsc skrzyŜowania z urządzeniami podziemnymi w sposób falisty z zapasem 1-3 %
długości całkowitej wystarczającej do skompensowania ewentualnych przesunięć
gruntu i wpływu temperatury.
Na dnie wykopu nasypać 10 cm warstwę piasku, na której ułoŜyć kabel.
Zasypać go kolejną 10 cm warstwą piasku a następnie 15 cm warstwą ziemi bez
kamieni. Następnie ułoŜyć folię z tworzywa sztucznego o szerokości, co najmniej 20
cm koloru niebieskiego i o grubości 0,5 mm. UłoŜony, zabezpieczony przed
uszkodzeniami mechanicznymi i oznakowany kabel zasypać warstwą rodzimego
gruntu.
W miejscu skrzyŜowania z istniejącymi urządzeniami podziemnymi
projektowany kabel naleŜy osłonić rurą osłonową typu DVK ∅ 110.
Prace w miejscu ewentualnych skrzyŜowań prowadzić zgodnie z warunkami
podanymi przez uŜytkowników urządzeń podziemnych w uzgodnieniach.
Końce wszystkich rur zaślepić w celu zabezpieczenia przed dostaniem się do ich
wnętrza wody oraz zanieczyszczeń.
WzdłuŜ trasy linii kablowych na gł. 0,6 m. poprowadzić bednarkę FeZn 4x30
ocynkowaną. Bednarka będzie stanowić uziemienie ochronne.
Miejsce robót Wykonawca powinien oznakować, zabezpieczyć i prowadzić
zgodnie z Przepisami Prawa Budowlanego, oraz BHP a po ich zakończeniu teren
doprowadzić do stanu pierwotnego.
2.6. Ochrona przeciwporaŜeniowa przebudowanego oświetlenia ulicznego
W opracowaniu przyjęto system samoczynnego wyłączenia zasilania przy
uŜyciu wkładek topikowych BiWts 6A, które zamontowane będą na tabliczkach
zaciskowych słupów oświetleniowych. Będą one spełniać równieŜ funkcję
zabezpieczenia opraw przed zwarciami i przeciąŜeniami.
Jako środek ochrony naleŜy zastosować samoczynne, szybkie wyłączenie
zasilania odpowiednio dla układu sieci TN-C, w którym pracują istniejące linie
zasilające. Samoczynne wyłączenie zasilania
realizowane będzie przez
zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe
- wkładki topikowe BiWts-6 A,
które
zamontowane
będą
w złączach słupowych. Będą one pełnić równieŜ
zabezpieczenia opraw przed zwarciami i przeciąŜeniami.
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Ochronie podlegają stalowe słupy oświetleniowe oraz wysięgniki. Przewody
ochronne naleŜy doprowadzić do opraw i podłączyć do zacisków „PE”.
W tabliczkach bezpiecznikowych w słupach wykonać połączenie przewodu
„PE” i „N”. Uziemienie ochronne stalowych słupów oświetleniowych wykonać jako
taśmowe z bednarki FeZn 30x4mm ułoŜonej na dnie wykopu pod kabel. Wymagana
rezystancja uziemienia ochronnego nie powinna przekroczyć wartości Ru<=30Ω.

3. INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
3.1 Zakres robót :
-

wykopy do posadowienia słupów metalowych,
stawianie mechaniczne słupów przy uŜyciu dźwigu,
wykopy dla ułoŜenia odcinka kabla ziemnego,
zabudowa fundamentów i słupów,
montaŜ opraw oświetleniowych na słupach,
podpięcie wybudowanego odcinka kabla ziemnego do istniejącej
instalacji oświetleniowej

3.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych
-

kanalizacja sanitarna
instalacja wodociągowa
instalacja gazowa
kable elektroenergetyczne średniego i niskiego napięcia

3.3 Elementy mogące stwarzać zagroŜenie
-

Istniejące kable ziemne niskiego napięcia

3.4 Przewidywane zagroŜenia
Podczas prac związanych z budową odcinka linii oświetleniowej mogą
wystąpić zagroŜenia wynikające ze specyfiki prowadzonych robót.
Największym zagroŜeniem przy tego typu pracach jest poraŜenie prądem
elektrycznym ze skutkiem śmiertelnym, oraz upadek z wysokości. PoraŜenie prądem
elektrycznym moŜe nastąpić w momencie przygotowania miejsca pracy w pobliŜu
czynnych urządzeń energetycznych (linia niskiego napięcia). Przy montaŜu
przewodów, opraw oświetleniowych istnieje moŜliwość upadku z wysokości powyŜej
7m.
Inne zagroŜenia moŜe sprawiać uŜycie sprzętu mechanicznego – dźwig i
podnośnik PHM.
3.5 Sposób prowadzenia instruktaŜu
Przed przystąpieniem do robót kierujący pracownikami przeprowadza
instruktaŜ BHP wskazując miejsca zagroŜenia, oraz sposoby zabezpieczenia przed
wypadkiem.
3.6 Wskazanie środków zapobiegających niebezpieczeństwu wypadku.
-

wyłączyć i uziemić urządzenia energetyczne - linię niskiego i średniego
napięcia
wywiesić tablice ostrzegawcze o treści „nie załączać”
odpowiednio oznaczyć miejsce pracy
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-

egzekwować od pracowników stosowania właściwych środków ochrony
indywidualnej, odzieŜy i obuwia roboczego oraz właściwych narzędzi i
sprzętu.

4. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW
Lp.
Wyszczególnienie
Typ
1. Kabel elektroenergetyczny z YAKY 4x35mm2 1kV
Ŝyłami aluminiowymi
YDY 3x2,5 mm2
2. Przewód
CS 60-60/3
3. Słup oświetleniowy
W1F10
4. Wysięgnik
fundament
Fbw-80
5. prefabrykowany
betonowy
SGS 203
6. Oprawa oświetleniowa
SON- 70W
7. Źródła światła
DVK 110
8. Rura osłonowa niebieska
A 75 PS
9. Rura osłonowa niebieska
10. Złącze kablowe do słupów
IZK
oświetleniowych
11. Bednarka ocynkowana
FeZn 25x4
12. Folia niebieska 300 mm
13. Piasek rzeczny płukany
14. Opaski kablowe

Oki

Jednostka

m

Ilość
143

Uwagi
Telefonica

m
kpl.
kpl
szt.

30
3
3
3

Telefonica
KromissBis
KromissBis
KromissBis

szt.
szt.
m
m
kpl.

3
8
9
22
3

PHILIPS
PHILIPS
AROT
AROT

m
m
m3

90
143
10

szt.

15

5. UWAGI KOŃCOWE
4.1. Wykonanie całego zakresu robót przeprowadzić zgodnie z ustawą
„Prawo Budowlane, oraz obowiązującymi przepisami i normami,
4.2. Miejsce robót Wykonawca powinien oznakować, zabezpieczyć i
prowadzić zgodnie z Przepisami Prawa Budowlanego, oraz BHP a po ich
zakończeniu teren doprowadzić do stanu pierwotnego. Roboty ziemne
związane z wykopem rowu pod kabel wykonać sprzętem ręcznym
4.3. Wykonać sprawdzenie ciągłości Ŝył kabli wykorzystując 24 V źródło
napięcia stałego,
4.4. Wykonać pomiary oporności izolacji kabli za pomocą megaomomierza o
napięciu 2,5 kV,
4.5. Bezpośrednio po podaniu napięcia sprawdzić skuteczność ochrony
przeciwporaŜeniowej.
4.6. Przed zasypaniem kabla zgłosić do odbioru robót zanikowych w
Vattenfall Vattenfall Network Services Poland Sp. z o.o. ul. Asnyka 1
Tychy oraz w Przedsiębiorstwie Geodezyjno - Kartograficznym dla
wykonania inwentaryzacji na podkładach geodezyjnych.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru robót drogowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót dla zadania: „Przebudowa ul. Kościuszki w Mikołowie – łącznik do ul. Pułaskiego
wraz z oświetleniem i odwodnieniem”.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych
specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczególnych asortymentów robót drogowych.
1.4. Określenia podstawowe
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową
(drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, węzeł).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.4. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.
1.4.5. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.7. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielącymi jezdnie.
1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.
1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.11. Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.
1.4.12. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego,
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
1.4.13. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.
1.4.14. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu
na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników
atmosferycznych.
b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze
rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej
nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa
może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni.
Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.
f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę
mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
działania mrozu.
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h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni leżącej powyżej.
i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni.
1.4.15. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.
1.4.16. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robót budowlanych.
1.4.17. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.18. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia
urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.
1.4.19. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.
1.4.20. Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu
umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.
1.4.21. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej,
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.22. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.23. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita
modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego
połączenia.
1.4.24. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację,
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
1.4.25. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.26. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich
wykonania.
1.4.27. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie
może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli
drogowej lub jej elementu.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inżyniera.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i komplet ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych (geodezyjnych).
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:
− Zamawiającego,
− sporządzoną przez Wykonawcę.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy
stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych („pod ruchem”)
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposób
określony w D-00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót
w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w
ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób
uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w
cenę umowną.
b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne
do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób
uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w
cenę umowną.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych
w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.
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1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać
zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie
budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie
z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał
Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich
robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera.
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera).
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas,
do momentu odbioru ostatecznego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły
będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z
danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest
zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z
jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
związane z dostarczeniem materiałów do robót.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do
wymagań umowy lub wskazań Inżyniera.
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych
wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na
danym obszarze.
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu
sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod
względem jakości.
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące
warunki:
a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie
przeprowadzania inspekcji,
b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy.
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy,
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych
materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie
przewartościowany przez Inżyniera.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem
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2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były
dostępne do kontroli przez Inżyniera.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych
przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody
Inżyniera.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację
przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego
zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy,
zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez
Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
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Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi
Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:
− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
− bhp.,
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów
robót,
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi;
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów robót,
− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań
w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm
określających procedury badań.
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość
tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem
wytypowane do badań.
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera.
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki
do akceptacji Inżyniera.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiałów.
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez
Wykonawcę.
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją
projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek
poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów
technicznych,
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
− Polską Normą lub
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie
są objęte certyfikacją określoną w pkt 1
i które spełniają wymogi ST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez
Wykonawcę Inżynierowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
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Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne,
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
− uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
− uwagi i polecenia Inżyniera,
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych
i ostatecznych
odbiorów robót,
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robót,
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto
je przeprowadzał,
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
− inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone
Inżynierowi do ustosunkowania się.
Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia
lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
(2) Rejestr obmiarów
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być
udostępnione na każde życzenie Inżyniera.
(4) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące
dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na
życzenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną
poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i
Inżyniera.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo
wzdłuż linii osiowej.
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako
długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Inżyniera.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym
okresie trwania robót.
7.4. Wagi i zasady ważenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST
Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm
zatwierdzonych przez Inżyniera.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie
oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inżynier.
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Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją
projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier.
8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i
robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i
nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń,
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach
umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1.dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona
w trakcie realizacji umowy,
2.szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub
zamienne),
3.recepty i ustalenia technologiczne,
4.dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),
5.wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST,
i ew. PZJ,
6.deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ,
7.opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom
urządzeń,
9.geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
10.kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
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8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu
na teren budowy,
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-00.00.
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-00.00.
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnień wynikających z postępu robót,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
(c) opłaty/dzierżawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych,
barier i świateł,
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).
2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia
1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami).

D-01.01.
ODTWORZENIE TRASY
I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
SPIS TREŚCI
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1. WSTĘP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów wysokościowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót dla zadania: „Przebudowa ul. Kościuszki w Mikołowie – łącznik do ul. Pułaskiego
wraz z oświetleniem i odwodnieniem”.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz
położenia obiektów inżynierskich.
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów
wysokościowych,
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób
ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt
trasy.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-00.00.
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy,
powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i
długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i
długości od 0,04 do 0,05 m.
„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.
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3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt:
− teodolity lub tachimetry,
− niwelatory,
− dalmierze,
− tyczki,
− łaty,
− taśmy stalowe, szpilki.
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport sprzętu i materiałów
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne”
pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7).
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w
wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt
Zamawiającego.
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z
rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od
rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie
terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie
powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę.
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera.
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i
wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie
trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę
świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną
one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do
obowiązków Wykonawcy.
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów
wysokościowych
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy
użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych
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poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie
może przekraczać
500 m.
Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy
drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim.
Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna
wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie
od jego konfiguracji.
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących
budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków
betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie,
zaakceptowany przez Inżyniera.
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych.
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.
5.4. Odtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej.
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości
zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
może być większe niż 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla pozostałych dróg. Rzędne niwelety
punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w
dokumentacji projektowej.
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych
w pkt 2.2.
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót.
5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na
powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach
wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez
Inżyniera.
Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych
niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii
trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych.
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie
zgodnym z dokumentacją projektową.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych
należy prowadzić według ogólnych zasad określonych 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-00.00. „Wymagania ogólne”
pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar robót związanych z wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót mostowych.
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8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne”
pkt 8.
8.2. Sposób odbioru robót
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników
pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania robót obejmuje:
− sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,
− uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
− wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,
− wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,
− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające
odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Płatność robót związanych z wyznaczeniem obiektów mostowych jest ujęta w koszcie robót
mostowych.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.

D-01.02.
ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG
SPIS TREŚCI
1. WSTĘP .......................................................................................................................
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3. SPRZĘT .....................................................................................................................
4. TRANSPORT.............................................................................................................
5. WYKONANIE ROBÓT .............................................................................................
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT..............................................................................
7. OBMIAR ROBÓT .....................................................................................................
8. ODBIÓR ROBÓT ......................................................................................................
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI .......................................................................................
10. PRZEPISY ZWIĄZANE ...........................................................................................

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z rozbiórką elementów dróg.
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1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót dla zadania: „Przebudowa ul. Kościuszki w Mikołowie – łącznik do ul. Pułaskiego
wraz z oświetleniem i odwodnieniem”.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką:
− warstw nawierzchni (z kostki brukowej oraz betonowych płyt drogowych),
− krawężników, obrzeży i oporników,
− znaków drogowych,
− itp.
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST D-00.00. „Wymagania ogólne”
pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne”
pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.
„Wymagania ogólne” pkt 2.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do rozbiórki
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, może być wykorzystany sprzęt podany
poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera:
− spycharki,
− ładowarki,
− samochody ciężarowe,
− zrywarki,
− młoty pneumatyczne,
− piły mechaniczne,
− frezarki nawierzchni,
− koparki.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów z rozbiórki
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne”
pkt 5.
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych
Roboty rozbiórkowe elementów dróg, obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub wskazanych przez Inżyniera.
Inżynier może polecić Wykonawcy sporządzenie dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany
odzysk materiałów.
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST lub przez
Inżyniera.
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Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania
zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je
na miejsce określone w ST lub wskazane przez Inżyniera.
Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu
budowy.
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W
szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w ST.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne”
pkt 6.
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, powinno
spełniać odpowiednie wymagania określone w ST.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne”

pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest:
− dla nawierzchni - m2 (metr kwadratowy),
− dla krawężnika, opornika, obrzeża - m (metr),
− dla znaków drogowych - szt. (sztuka).
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót obejmuje:
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni:
− wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,
− rozkucie i zerwanie nawierzchni,
− ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z ułożeniem na
poboczu,
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
− wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;
b) dla rozbiórki krawężników, obrzeży i oporników:
− odkopanie krawężników, obrzeży i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem,
− zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław,
− załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki,
− wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;
c) dla rozbiórki znaków drogowych:
− demontaż tablic znaków drogowych ze słupków,
− odkopanie i wydobycie słupków,
− zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is ≥ 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
− uporządkowanie terenu rozbiórki;
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1. PN-D-95017
2. PN-D-96000
3. PN-D-96002
4. PN-H-74219
5.

PN-H-74220

6.
7.

PN-H-93401
PN-H-93402

8.

BN-87/5028-12

9.

BN-77/8931-12

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco
ogólnego stosowania
Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na
zimno ogólnego przeznaczenia
Stal walcowana. Kątowniki równoramienne
Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na
gorąco
Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem
gładkim, okrągłym i kwadratowym
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

D-02.01.
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA
SPIS TREŚCI
1. WSTĘP .......................................................................................................................
2. MATERIAŁY ............................................................................................................
3. SPRZĘT .....................................................................................................................
4. TRANSPORT.............................................................................................................
5. WYKONANIE ROBÓT .............................................................................................
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT..............................................................................
7. OBMIAR ROBÓT .....................................................................................................
8. ODBIÓR ROBÓT ......................................................................................................
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI .......................................................................................
10. PRZEPISY ZWIĄZANE ...........................................................................................

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót dla zadania: „Przebudowa ul. Kościuszki w Mikołowie – łącznik do ul. Pułaskiego
wraz z oświetleniem i odwodnieniem”.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
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2. MATERIAŁY
Nie występują.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
− równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może dopuścić
wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle
do kierunku pracy maszyny,
− koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),
− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w ST D-00.00. „Wymagania Ogólne”
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne”
pkt 5.
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze
przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą
Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej
przygotowane.
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób
zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie
sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów.
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być
zaakceptowany przez Inżyniera.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez
Inżyniera.
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4.
5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń.
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera,
dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej
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do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika
zagęszczenia, określonych w tablicy 1.
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża
należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik
zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is)
Minimalna wartość Is dla:
Strefa
Autostrad i dróg
Innych dróg
Ruch ciężki
Ruch mniejszy
korpusu
ekspresowych
i bardzo ciężki

od ciężkiego

Górna warstwa o grubości 20 cm
1,03
1,00
1,00
Na głębokości od 20 do 50 cm od
powierzchni podłoża
1,00
1,00
0,97
Na analizowanym odcinku drogi dojazdowej w Mikołowie (klasa drogi D) występuje kategoria obciążenia
ruchu KR 1, dlatego należy zastosować wartości współczynnika Is dla takiego obciążenia ruchu.
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania
zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i
wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu
odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z
tolerancją od -20% do +10%.
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób
zaakceptowany przez Inżyniera.
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw.
Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i
wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2.
Tablica 2.
Lp.

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża

Wyszczególnienie badań
i pomiarów

Minimalna częstotliwość
badań i pomiarów

1
2

Szerokość koryta
Równość podłużna

10 razy na 1 km
co 20 m na każdym pasie ruchu

3
4

Równość poprzeczna
Spadki poprzeczne *)

5

Rzędne wysokościowe

6

Ukształtowanie osi w
planie *)

10 razy na 1 km
10 razy na 1 km
co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad
i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg
co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad
i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg

Cd. tablicy 2
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Zagęszczenie, wilgotność w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie
gruntu podłoża
rzadziej niż raz na 600 m2
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy
wykonać w punktach głównych łuków poziomych
7

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża)
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż
+10 cm i -5 cm.
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża)
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą
BN-68/8931-04 [4].
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z
tolerancją ± 0,5%.
6.2.5. Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm dla
autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg.
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża)
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1.
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02
[3] nie powinna być większa od 2,2.
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu
podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od
-20% do + 10%.
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża)
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w
punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i
powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
− załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp,
− profilowanie dna koryta lub podłoża,
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− zagęszczenie,
− utrzymanie koryta lub podłoża,
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1. PN-B-04481
2. PN-/B-06714-17
3. BN-64/8931-02
4.

BN-68/8931-04

5.

BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
Drogi
samochodowe.
Pomiar
równości
nawierzchni
planografem i łatą
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

D-02.02.
WARSTWA ODCINAJĄCA
SPIS TREŚCI
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem warstw odcinających.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót dla zadania: „Przebudowa ul. Kościuszki w Mikołowie – łącznik do ul. Pułaskiego
wraz z oświetleniem i odwodnieniem”.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem warstw odcinających, stanowiących część podbudowy pomocniczej.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
określeniami podanymi w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
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2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odcinających są:
− żwir i mieszanka,
− piaski.
Dla przebudowywanego odcinka ul. Kościuszki w Mikołowie na warstwę odcinającą należy zastosować
piaski.
2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odcinających powinny spełniać następujące warunki:
a) szczelności, określony zależnością:
D 15
≤5
d 85
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy mrozoochronnej,
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża.
b) zagęszczalności, określony zależnością:
U =

d 60
d 10

≥5

gdzie:
U - wskaźnik różnoziarnistości,
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę mrozoochronną,
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę mrozoochronną.
Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw powinny spełniać wymagania normy PN-B11111 [3], dla klasy I i II.
2.4. Składowanie materiałów
2.4.1. Składowanie kruszywa
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odcinających nie jest wbudowane bezpośrednio
po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien
zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w
miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
− równiarek,
− walców statycznych,
− płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne”
pkt 5.
5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w niniejszych ST.
Warstwy odcinające powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie z
dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w specyfikacjach.
5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego
kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną.
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić
kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odcinającej należy przystąpić do jej zagęszczania.
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać
pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo
nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni.
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca powinna być zagęszczana płytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0
według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik zagęszczenia należy
określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8].
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę uniemożliwia przeprowadzenie
badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie
obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02
[6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od
-20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej,
kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa
od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać.
5.4. Utrzymanie warstwy odcinającej
Warstwa odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane w
dobrym stanie.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej
leżącej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te powinny obejmować wszystkie
właściwości kruszywa określone w p. 2.3.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia warstwy
podaje tablica 1.
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy
Lp.

Wyszczególnienie

Minimalna częstotliwość badań
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badań i pomiarów

i pomiarów

1

Szerokość warstwy

10 razy na 1 km

2

Równość podłużna

co 20 m na każdym pasie ruchu

3
4

Równość poprzeczna
Spadki poprzeczne *)

5

Rzędne wysokościowe

10 razy na 1 km
10 razy na 1 km
co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i
dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg

6

Ukształtowanie
planie *)

7

Grubość warstwy

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

8

Zagęszczenie,
wilgotność kruszywa

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

osi

w co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i
dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach
głównych łuków poziomych.
6.3.2. Szerokość warstwy
Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.
6.3.3. Równość warstwy
Nierówności podłużne warstwy należy mierzyć
4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [7].
Nierówności poprzeczne warstwy należy mierzyć
4 metrową łatą.
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z
tolerancją ± 0,5%.
6.3.5. Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny
przekraczać +1 cm i -2 cm.
6.3.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm.
6.3.7. Grubość warstwy
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2
cm.
Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć
łączną grubość tych warstw.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę
warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o
odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i
ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
6.3.8. Zagęszczenie warstwy
Wskaźnik zagęszczenia warstwy, określony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien być mniejszy od 1.
Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z
normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być większa od 2,2.
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność
kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.
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6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w
p. 6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie
zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 warstwy obejmuje:
− prace pomiarowe,
− dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i jakości
określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
− wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu,
− zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
− utrzymanie warstwy.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04481
2. PN-B-06714-17
3. PN-B-11111
4.

PN-B-11112

5.

PN-B-11113

6.

BN-64/8931-02

7.

BN-68/8931-04

8.

BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych . Żwir i mieszanka
Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni
drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni
planografem i łatą
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
9. Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłożu z zastosowaniem
IBDiM, Warszawa 1986.

D-03.00
PODBUDOWA Z KRUSZYW.
WYMAGANIA OGÓLNE
SPIS TREŚCI
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót dla zadania: „Przebudowa ul. Kościuszki w Mikołowie – łącznik do ul. Pułaskiego
wraz z oświetleniem i odwodnieniem”.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmują ST:
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocniczą i podbudowę zasadniczą wg Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [31].
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w
optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w ST dotyczących poszczególnych
rodzajów podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:
ST Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Kruszywo łamane zastosowane zarówno dla warstwy wymienionego podłoża, jak i do podbudowy
pomocniczej oraz zasadniczej musi być kl. II.
Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w ST
dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów:
ST Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
2.3. Wymagania dla materiałów
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między krzywymi
granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową
1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna
kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.
2.3.2. Właściwości kruszywa
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1.
Tablica 1.
Wymagania
Lp.

1
2
3
4

5

6

Wyszczególnienie
właściwości

Kruszywa
naturalne

Żużel

Badania
według

Podbudowa

zasadnicza
Zawartość ziarn mniejszych od 2
niż 0,075 mm, % (m/m)
do 10
Zawartość nadziarna,
5
% (m/m), nie więcej niż
Zawartość ziarn nieforemnych
35
%(m/m), nie więcej niż
Zawartość zanieczyszczeń
organicznych, %(m/m), nie
1
więcej niż
Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą od 30
do 70
I lub II wg PN-B-04481, %
Ścieralność w bębnie Los
Angeles
a) ścieralność całkowita po
pełnej liczbie obrotów, nie
więcej niż
b) ścieralność częściowa po
1/5 pełnej liczby obrotów, nie
więcej niż

Kruszywa
łamane

35

pomocnicza
od 2
do 12

zasadnicza
od 2
do 10

pomocnicza
od 2
do 12

zasadnicza
od 2
do 10

pomocnicza
od 2
do 12

10

5

10

5

10

45

35

40

-

-

1

1

1

1

1

PN-B-04481
[1]

od 30
do 70

od 30
do 70

od 30
do 70

-

-

BN-64/8931
-01 [26]

45

35

50

40

50

PN-B-06714
-15 [3]
PN-B-06714
-15 [3]
PN-B-06714
-16 [4]

PN-B-06714
-42 [12]
30

40

30

35

30

35
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7
8

9

10

11

Nasiąkliwość, %(m/m), nie
więcej niż
Mrozoodporność, ubytek
masy po 25 cyklach zamrażania, %(m/m), nie więcej niż
Rozpad krzemianowy i żelazawy łącznie, % (m/m), nie
więcej niż
Zawartość związków siarki w
przeliczeniu na SO3, %(m/m),
nie więcej niż
Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy niż:
a) przy zagęszczeniu I S ≥ 1,00
b) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,03

2,5

4

3

5

6

8

5

10

5

10

5

10

PN-B-06714
-18 [6]
PN-B-06714
-19 [7]

-

-

-

-

1

3

PN-B-06714
-37 [10]
PN-B-06714
-39 [11]

1

1

1

1

2

4

PN-B-06714
-28 [9]

80
120

60
-

80
120

60
-

80
120

60
-

PN-S-06102
[21]

2.3.3. Woda
Należy stosować wodę wg PN-B-32250 [20].
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny
zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno
dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne”
pkt 5.
5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w ST „Koryto wraz z profilowaniem i
zagęszczeniem podłoża”.
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu
do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem:
D 15
d 85

≤ 5

(1)

w którym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsączającej,
w milimetrach,
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w milimetrach.
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Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą lub
odpowiednio dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych cząstek
gruntu, wyznacza się z warunku:
d 50
O 90

≤ 1,2

(2)

w którym:
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża,
w milimetrach,
O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca się na
geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być podawana przez producenta
geowłókniny.
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny
sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w
mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia
jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób,
aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy
nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób
zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z
więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej
warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera.
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej,
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony,
powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa
od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości,
mieszankę należy osuszyć.
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu
poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.
5.5. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w
dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te
powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej ST.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Częstotliwość ora zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie
Częstotliwość badań
Lp.

Maksymalna
Minimalna liczba powierzchnia
badań na dziennej podbudowy przydziałce roboczej padająca na jedno
badanie (m2)

Wyszczególnienie badań

1

Uziarnienie mieszanki

2
3

Wilgotność mieszanki
Zagęszczenie warstwy

4

Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2

2

600

10 próbek na 10000 m2
dla każdej partii kruszywa i
przy każdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy
pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na
bieżąco przekazywane Inżynierowi.
6.3.3. Wilgotność mieszanki
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%.
Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5].
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika
zagęszczenia.
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy
oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według
zaleceń Inżyniera.
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek
wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.
E2
E1

≤ 2,2

6.3.5. Właściwości kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2.
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności
Inżyniera.
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy
3.

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie
Lp.

Wyszczególnienie badań i pomiarów

1

Szerokość podbudowy

2

Równość podłużna

3
4

Równość poprzeczna
Spadki poprzeczne*)

Minimalna częstotliwość pomiarów
10 razy na 1 km
w sposób ciągły planografem albo co
20 m łatą na każdym pasie ruchu
10 razy na 1 km
10 razy na 1 km
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5

Rzędne wysokościowe

co 100 m
)

6
7

Ukształtowanie osi w planie*
Grubość podbudowy

8

Nośność podbudowy:
- moduł odkształcenia

co 100 m
Podczas budowy:
w 3 punktach na każdej działce roboczej,
lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na
2000 m2
co najmniej w dwóch przekrojach na
każde 1000 m
co najmniej w 20 punktach na każde
1000 m

- ugięcie sprężyste

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach
głównych łuków poziomych.
6.4.2. Szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy
wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej.
6.4.3. Równość podbudowy
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN68/8931-04 [28].
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową,
z tolerancją ± 0,5 %.
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny
przekraczać + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5
cm.
6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż:
- dla podbudowy zasadniczej ± 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8. Nośność podbudowy
− moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4,
− ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy
Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa o
Wskaźnik
wskaźniku zagęszczenia
wnoś nie
IS nie
mniejszym mniejszy niż
niż, %
60
80

1,0
1,0

Maksymalne ugięcie
sprężyste pod kołem, mm

Minimalny moduł odkształcenia mierzony płytą o
średnicy 30 cm, MPa

40 kN

50 kN

od pierwszego
obciążenia E1

od drugiego
obciążenia E2

1,40
1,25

1,60
1,40

60
80

120
140
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120

1,03

1,10

1,20

100

180

Wymagania dla podbudów dla ul. Szafranka w Mikołowie:
1) Dla podbudowy dla jezdni oraz ciągu z kruszywa łamanego – na górnej warstwie - wymagany minimalny
moduł odkształcenia E2≥140 MPa, zagęszczenie

E2
E1

≤ 2,2.

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie
6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i
powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę
przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne
zagęszczenie.
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią
głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach,
wyrównane i ponownie zagęszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i
ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest
mechanicznie.

m2 (metr kwadratowy) podbudowy

z kruszywa stabilizowanego

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w ST:
D-04.01 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04481
2. PN-B-06714-12
3.
4.

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości
zanieczyszczeń obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn
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5.
6.
7.

PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19

8.

PN-B-06714-26

9.

PN-B-06714-28

10.

PN-B-06714-37

11.

PN-B-06714-39

12.

PN-B-06714-42

13.

PN-B-06731

14.

PN-B-11111

15.

PN-B-11112

16.

PN-B-11113

17.

PN-B-19701

18.
19.
20.
21.

PN-B-23006
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-S-06102

22.

PN-S-96023

23.
24.
25.

PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02

26.
27.

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

28.

BN-68/8931-04

29.

BN-70/8931-06

30.

BN-77/8931-12

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności
metodą bezpośrednią
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości
zanieczyszczeń organicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki
metodą bromową
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
żelazawego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w
bębnie Los Angeles
Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i
drogowe. Badania techniczne
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Żwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni
drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i
ocena zgodności
Kruszywo do betonu lekkiego
Wapno
Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia
kamiennego
Popioły lotne
Cement. Transport i przechowywanie
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do
nawierzchni drogowych
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni
planografem i łatą
Drogi
samochodowe.
Pomiar
ugięć
podatnych
ugięciomierzem belkowym
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.

D-03.01
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
SPIS TREŚCI
1. WSTĘP .......................................................................................................................
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2. MATERIAŁY ............................................................................................................
3. SPRZĘT .....................................................................................................................
4. TRANSPORT.............................................................................................................
5. WYKONANIE ROBÓT .............................................................................................
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT..............................................................................
7. OBMIAR ROBÓT .....................................................................................................
8. ODBIÓR ROBÓT ......................................................................................................
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI .......................................................................................
10. PRZEPISY ZWIĄZANE ...........................................................................................

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót dla zadania: „Przebudowa ul. Kościuszki w Mikołowie – łącznik do ul. Pułaskiego
wraz z oświetleniem i odwodnieniem”.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
Ustalenia zawarte są w ST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.3.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw zagęszczonej
mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST „Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm.
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.
Kruszywo łamane zastosowane zarówno dla warstwy wymienionego podłoża, jak i do
podbudowy pomocniczej oraz zasadniczej musi być kl. II.
2.3. Wymagania dla materiałów
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w ST „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 2.3.1.
2.3.2. Właściwości kruszywa
Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w ST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”
pkt 2.3.2.
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3. SPRZĘT
Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 3.
4. TRANSPORT
Wymagania dotyczące transportu podano w ST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podłoża
Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w ST „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 5.2.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa należy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w ST „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 5.3.
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w ST „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 5.4.
5.5. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w ST
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.6.

„Podbudowa z

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami
ST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.2.
6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w „Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3.
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w ST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt
6.4.
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w „Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.5.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”
pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
łamanego stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 8.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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−
−
−
−
−
−
−
−

oznakowanie robót,
sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
rozłożenie mieszanki,
zagęszczenie rozłożonej mieszanki,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy i przepisy związane podano w ST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”
pkt 10.

D – 04.01.
KRAWĘŻNIKI BETONOWE
SPIS TREŚCI
1. WSTĘP........................................................................................................................
2. MATERIAŁY .............................................................................................................
3. SPRZĘT ......................................................................................................................
4. TRANSPORT..............................................................................................................
5. WYKONANIE ROBÓT..............................................................................................
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ..............................................................................
7. OBMIAR ROBÓT ......................................................................................................
8. ODBIÓR ROBÓT .......................................................................................................
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ........................................................................................
10. PRZEPISY ZWIĄZANE ............................................................................................

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót dla zadania: „Przebudowa ul. Kościuszki w Mikołowie – łącznik do ul. Pułaskiego
wraz z oświetleniem i odwodnieniem”.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem
krawężników:
− betonowych na ławie betonowej z oporem,
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− betonowych wtopionych na ławie betonowej.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy
dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi są:
− krawężniki betonowe,
− piasek na podsypkę i do zapraw,
− cement do podsypki i zapraw,
− woda,
− materiały do wykonania ławy pod krawężniki.
2.3. Krawężniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
2.3.1. Typy
Zastosowano następujący typ krawężników betonowych:
U - uliczne najazdowe
2.3.2. Rodzaje
Zastosowano następujący rodzaj krawężników betonowych:
− prostokątne najazdowe
2.3.3. Odmiany
W zależności od technologii i produkcji krawężników betonowych, rozróżnia się odmiany:
1 - krawężnik betonowy jednowarstwowy,
2 - krawężnik betonowy dwuwarstwowy.
Należy zastosować krawężniki dwuwarstwowe.
2.3.4. Gatunki
W zależności od dopuszczalnych wad, uszkodzeń krawężniki betonowe dzieli się na:
− gatunek 1 - G1,
− gatunek 2 - G2.
Należy zastosować krawężniki gatunku 1 (G1)
2.4. Krawężniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1. Kształt i wymiary
Kształt krawężników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
Wymiary krawężników betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych podano w tablicy 2.

a) krawężnik rodzaju „a”

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

41

Rys. 1. Wymiarowanie krawężników
Tablica 1. Wymiary krawężników betonowych
Typ
Rodzaj
krawężnika krawężnika
U

a

Wymiary krawężników, cm
l

b

h
22

100

15

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych
Rodzaj
wymiaru

Dopuszczalna odchyłka, mm
Gatunek 1
Gatunek 2

l

±8

± 12

b, h

±3

±3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-03/01
[14], nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych

Rodzaj wad i uszkodzeń
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm
Szczerby i uszkodzenia ograniczających powierzchnie górne
krawędzi i naroży
(ścieralne), mm

Dopuszczalna wielkość
wad i uszkodzeń
Gatunek 1 Gatunek 2
2

3

niedopuszczalne

ograniczających pozostałe
powierzchnie:
- liczba max
- długość, mm, max

2
20

2
40

- głębokość, mm, max

6

10
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2.4.3. Składowanie
Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według
typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości.
Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o
wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika.
2.4.4. Beton i jego składniki
2.4.4.1. Beton do produkcji krawężników
Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W
przypadku wykonywania krawężników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa krawężników powinna być
wykonana z betonu klasy B 30.
Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się:
− nasiąkliwością, poniżej 4%,
− ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
− mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250 [2].
2.4.4.2. Cement
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” wg
PN-B-19701 [10].
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12].
2.4.4.3. Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek.
2.4.4.4. Woda
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5], a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].
Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy
nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [10].
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.6. Materiały na ławy
Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla:
a) ławy betonowej - beton klasy C12/15 , wg PN-B-06250 [2], którego składniki powinny odpowiadać
wymaganiom punktu 2.4.4,
2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać wymaganiom
BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:
− betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
− wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 4.
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4.2. Transport krawężników
Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.
Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.
Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie
transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości
tej warstwy.
4.3. Transport pozostałych materiałów
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywać
się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne”
pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod ławy
Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według
normalnej metody Proctora.
5.3. Wykonanie ław
5.3.1. Ława betonowa
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich
należy stosować szalowanie.
Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub
bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie
z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione
bitumiczną masą zalewową.
5.4. Ustawienie krawężników betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania krawężników
Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej.
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana
piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.4.2. Ustawienie krawężników na ławie betonowej
Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
6.2.1. Badania krawężników
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do
ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru
stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

44

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy
użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów
prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia
odchyłek z dokładnością do 1 mm.
6.2.2. Badania pozostałych materiałów
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny
obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.2.
6.3.2. Sprawdzenie ław
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:
a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.
Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne
odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy.
b) Wymiary ław.
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. Tolerancje
wymiarów wynoszą:
- dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej,
- dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej.
c) Równość górnej powierzchni ław.
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m ławy,
trzymetrowej łaty.
Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać
1 cm.
d) Zagęszczenie ław.
Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m.
e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać
± 2 cm na każde
100 m wykonanej ławy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:
a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na
każde 100 m ustawionego krawężnika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które wynosi ±
1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,
c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100 m
krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną
łatą nie może przekraczać 1 cm,
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
− wykonanie koryta pod ławę,
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− wykonanie ławy,
− wykonanie podsypki.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
− wykonanie koryta pod ławę,
− ew. wykonanie szalunku,
− wykonanie ławy,
− wykonanie podsypki,
− ustawienie krawężników na podsypce (cementowo-piaskowej),
− wypełnienie spoin krawężników zaprawą,
− ew. zalanie spoin masą zalewową,
− zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie,
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-06050
2. PN-B-06250
3. PN-B-06251
4. PN-B-06711
5. PN-B-06712
6. PN-B-10021
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

Roboty ziemne budowlane
Beton zwykły
Roboty betonowe i żelbetowe
Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych
PN-B-11111
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Żwir i mieszanka
PN-B-11112
Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni
drogowych
PN-B-11113
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
PN-B-19701
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i
ocena zgodności
PN-B32250
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
BN-88/6731-08
Cement. Transport i przechowywanie
BN-74/6771-04
Drogi samochodowe. Masa zalewowa
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne
wymagania i badania
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i
obrzeża chodnikowe
BN-64/8845-02
Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

10.2. Inne dokumenty
17. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.

D - 04.02.
BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót dla zadania: „Przebudowa ul. Kościuszki w Mikołowie – łącznik do ul. Pułaskiego wraz z
oświetleniem i odwodnieniem”.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem
betonowego obrzeża chodnikowego.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie
ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-00.00.
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi są:
− obrzeża betonowe,
− beton C12/15 do wykonania ław,
− cement,
− piasek do zapraw.
2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja
W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży:
− obrzeże niskie
- On,
− obrzeże wysokie
- Ow.
W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych obrzeża
dzieli się na:
− gatunek 1
- G1,
− gatunek 2
- G2.
Należy zastosować obrzeża wysokie Ow gatunek 1 (G1).
2.4. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych
Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego
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Tablica 1. Wymiary obrzeży
Rodzaj
obrzeża
1
75
100
100

On
Ow

Wymiary obrzeży, cm
b
h

r

6
6

20
20

3
3

8

30

3

2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży
Dopuszczalna odchyłka, m

Rodzaj
wymiaru

Gatunek 1

Gatunek 2

l

±8

± 12

b, h

±3

±3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać
wartości podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży
Rodzaj wad i uszkodzeń
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm
Szczerby
ograniczających powierzchnie górne
i uszkodzenia
(ścieralne)
krawędzi i naroży
ograniczających pozostałe
powierzchnie:
liczba, max
długość, mm, max
głębokość, mm, max

Dopuszczalna wielkość
wad i uszkodzeń
Gatunek 1
Gatunek 2
2

3

niedopuszczalne

2
20
6

2
40
10

2.4.4. Składowanie
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane
według rodzajów i gatunków.
Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek
i przekładek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż
szerokość obrzeża.
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2.4.5. Beton i jego składniki
Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25

i B 30.

2.5. Materiały na ławę i do zaprawy
Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w ST
„Krawężniki betonowe” pkt 2.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport obrzeży betonowych
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu
przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej.
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu.
4.3. Transport pozostałych materiałów
Transport pozostałych materiałów podano w ST „Krawężniki betonowe”.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne”
pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.
4.3. Ława.
Ławę pod obrzeża należy wykonać z betonu cementowego C12/15.
5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem
(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowej.
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą
cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być
wypełnione całkowicie na pełną głębokość.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru
stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].
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Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy
użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie
kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i
zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach
podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robót
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:
a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podłoża oraz ławy - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:
− linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża,
− niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości obrzeża,
− wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej
spoiny na pełną głębokość.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
− wykonane koryto,
− wykonana ława.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− dostarczenie materiałów,
− wykonanie koryta,
− rozścielenie i ubicie podsypki,
− ustawienie obrzeża,
− wypełnienie spoin,
− obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,
− wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1.
PN-B-06050
2.
PN-B-06250
3.
PN-B-06711
4.
PN-B-10021
5.

PN-B-11111

Roboty ziemne budowlane
Beton zwykły
Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych
Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Żwir i mieszanka
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6.
7.
8.

9.

PN-B-11113

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
PN-B-19701
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i
ocena zgodności
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne
wymagania i badania
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i
obrzeża.

D - 05.01.
NAWIERZCHNIA
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót dla zadania: „Przebudowa ul. Kościuszki w Mikołowie – łącznik do ul. Pułaskiego
wraz z oświetleniem i odwodnieniem”.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do układania nawierzchni:
− wjazdów,
− ciągów pieszo-rowerowych,
− jezdni.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest
jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.
2.2.2. Wygląd zewnętrzny
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste,
wklęśnięcia nie powinny przekraczać:
− 2 mm, dla kostek o grubości ≤ 80 mm,
− 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm.
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej
W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości:
− 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
− 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynoszą:
− na długości ± 3 mm,
− na szerokości ± 3 mm,
− na grubości ± 5 mm.
Zastosowano kostkę brukową grubości 8 cm.
2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60
MPa.
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.2.5. Nasiąkliwość
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Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosić
nie więcej niż 5%.
2.2.6. Odporność na działanie mrozu
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B06250 [2].
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli:
− próbka nie wykazuje pęknięć,
− strata masy nie przekracza 5%,
− obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest większe
niż 20%.
2.2.7. Ścieralność
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosić
nie więcej niż 4 mm.
2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż
„32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B19701 [4].
2.3.2. Kruszywo
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.3.3. Woda
Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z
receptą laboratoryjną.
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą
odporność na niskie temperatury i działanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być barwniki
nieorganiczne.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować
mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,
służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Urządzenie to, po skończonym
układaniu kostek, można wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka
szczotkami.
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.
Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub krawężnikach.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 4.
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4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w
folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne”
pkt 5.
5.2. Podłoże
Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt piaszczysty rodzimy lub nasypowy o WP ≥ 35 [7].
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej przeznaczoną
dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, można wykonywać bezpośrednio na
podłożu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podłoża powinien być jednolity,
przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.
Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w
ST „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”.
5.3. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej powinien
być zgodny z dokumentacją projektową.
Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.
5.4. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawężników zgodne z dokumentacją projektową lub
zaakceptowane przez Inżyniera.
5.5. Podsypka
Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712 [3].
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do
5 cm. Podsypka
powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.
5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie
dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inżyniera.
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami
wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych
kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od
krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z
wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących
badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek)
dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni).
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Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych
w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową i
odpowiednimi ST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega
na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej ST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:
− pomierzenie szerokości spoin,
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nierówności podłużne
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 [8]
nie powinny przekraczać 0,8 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny
przekraczać ± 1 cm.
6.4.4. Szerokość nawierzchni
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm.
6.4.5. Grubość podsypki
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm.
6.5. Częstotliwość pomiarów
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w
pkt 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót.
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie
rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową 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-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
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−
−
−
−

przygotowanie podłoża,
ewentualnie wykonanie podbudowy,
wykonanie podsypki,
ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki.
Zasady ich odbioru są określone w D-00.00. „Wymagania ogólne”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy),
− dostarczenie materiałów,
− wykonanie podsypki,
− ułożenie i ubicie kostki,
− wypełnienie spoin,
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1. PN-B-04111
Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy
Boehmego
2. PN-B-06250
Beton zwykły
3. PN-B-06712
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
4. PN-B-19701
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania
i ocena zgodności
5. PN-B-32250
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża
7. BN-68/8931-01
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
8. BN-68/8931-04
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni.

D-06.01.
ŚCIEKI Z ELEMENTÓW BETONOWYCH
SPIS TREŚCI
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5. WYKONANIE ROBÓT..............................................................................................
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ..............................................................................
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ........................................................................................
10. PRZEPISY ZWIĄZANE ............................................................................................
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem ścieków z elementów betonowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót dla zadania: „Przebudowa ul. Kościuszki w Mikołowie – łącznik do ul. Pułaskiego
wraz z oświetleniem i odwodnieniem”.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem:
− ścieków ulicznych przykrawężnikowych.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Ściek przykrawężnikowy - element konstrukcji jezdni służący do odprowadzenia wód opadowych z
nawierzchni jezdni i chodników do projektowanych odbiorników (kanalizacji deszczowej).
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Krawężniki
Krawężniki powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/01 [9]
03/04 [10].

i BN-80/6775-

2.3. Beton na ławę
Beton na ławę pod krawężnik i ściek powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 [2]. Jeżeli
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, powinien to być beton klasy C12/15.
2.4. Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [4].
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek.
2.5. Cement
Cement do betonu powinien być cementem portlandzkim, odpowiadającym wymaganiom PN-B-19701
[5].
Cement do zaprawy cementowej i na podsypkę cementowo-piaskową powinien być klasy 32,5.
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [7].
2.6. Woda
Woda powinna być „odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [6].
2.7. Piasek
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [4].
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06711 [3].
2.8. Prefabrykowane elementy betonowe ścieku
Kształt i wymiary prefabrykowanych elementów betonowych, użytych do wykonania ścieków, powinny
być zgodne z dokumentacją projektową.
Do wykonania ścieku należy zastosować prefabrykowaną kostkę betonową gr. 8cm.
Nasiąkliwość prefabrykatów nie powinna przekraczać 4%.
Ścieralność na tarczy Boehmego nie powinna przekraczać 3,5 mm.
Wytrzymałość betonu na ściskanie powinna być zgodna z PN-B-06250 [2] dla przyjętej klasy betonu.
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Powierzchnia prefabrykatów powinna być bez rys, pęknięć i ubytków betonu,

o fakturze

zatartej.
Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Wklęsłość lub wypukłość powierzchni elementów
nie powinna przekraczać 3 mm.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów prefabrykatów:
− na długości
± 10 mm,
− na wysokości i szerokości
± 3 mm.
Prefabrykaty betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania, na podłożu utwardzonym i
dobrze odwodnionym.
2.9. Masa zalewowa
Masa zalewowa do wypełnienia spoin powinna być stosowana na gorąco i odpowiadać wymaganiom
BN-74/6771-04 [8].
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu, z zastosowaniem:
− betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
− wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Transport prefabrykatów powinien odbywać się wg BN-80/6775-03/01 [9], transport cementu wg BN88/6731-08 [7].
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do wykonania ścieku należy wytyczyć linię krawężnika i oś ścieku zgodnie z
dokumentacją projektową. Dla ścieku umieszczonego między jezdniami oś ścieku stanowi oś wykopu pod ławę.
5.3. Wykop pod ławę
Wykop pod wspólną ławę dla ścieku i krawężnika należy wykonać zgodnie z dokumentacją i PN-B06050 [1]. Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to najczęściej stosowaną ławą pod ściek i
krawężnik jest ława z oporem. Dla ścieku umieszczonego między jezdniami oraz ścieku terenowego stosowana
jest ława zwykła.
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna
wykopu konstrukcji szalunku dla ławy z oporem. Wskaźnik zagęszczenia dna wykopu pod ławę powinien
wynosić co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.
5.4. Wykonanie ław
Wykonanie ław powinno być zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [11].
5.4.1. Ława betonowa
Klasa betonu stosowanego do wykonania ław powinna być zgodna z dokumentacją projektową.
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, można stosować ławy z betonu klasy C12/15.
Wykonanie ławy betonowej podano w ST „Krawężniki betonowe”.
5.5. Ustawienie krawężników
Ustawienie krawężników na ławie powinno być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową oraz
z postanowieniami według ST „Krawężniki betonowe”.

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

59
5.6. Wykonanie ścieku z prefabrykatów
Ustawienie prefabrykatów na ławie powinno być wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o
grubości wskazanej w dokumentacji projektowej. Ustawianie prefabrykatów powinno być zgodne z
projektowaną niweletą dna ścieku.
Spoiny elementów prefabrykowanych nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny prefabrykatów
układanych na ławie betonowej należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2.
Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowopiaskowej i o spoinach zalanych zaprawą, powinny mieć co 50 m spoiny wypełnione bitumiczną masą zalewową
nad szczeliną dylatacyjną ławy betonowej.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do
wykonania ścieku i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.
Badania materiałów stosowanych do wykonania ścieku z prefabrykatów powinny obejmować wszystkie
właściwości, które zostały określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Zakres badań
−
−
−
−

W czasie robót związanych z wykonaniem ścieku z prefabrykatów należy sprawdzać:
wykop pod ławę,
gotową ławę,
ustawienie krawężnika,
wykonanie ścieku.

6.3.2. Wykop pod ławę
Należy sprawdzać, czy wymiary wykopu są zgodne z dokumentacją projektową oraz zagęszczenie
podłoża na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.3.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania ławy
Przy wykonywaniu ławy, badaniu podlegają:
a) linia ławy w planie, która może się różnić od projektowanego kierunku o ± 2 cm na każde 100 m ławy,
b) niweleta górnej powierzchni ławy, która może się różnić od niwelety projektowanej o
± 1 cm na każde
100 m ławy,
c) wymiary i równość ławy, sprawdzane w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy, przy
czym dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:
− wysokości (grubości) ławy ± 10% wysokości projektowanej,
− szerokości górnej powierzchni ławy ± 10% szerokości projektowanej,
− równości górnej powierzchni ławy 1 cm prześwitu pomiędzy powierzchnią ławy
a przyłożoną
czterometrową łatą.
6.3.4. Sprawdzenie ustawienia krawężnika
Przy ustawianiu krawężnika, badaniu podlegają:
a) linia krawężnika w planie, która może się różnić o ± 1 cm od linii projektowanej na każde 100 m
ustawionego krawężnika,
b) niweleta krawężnika, która może się różnić od niwelety projektowanej o ± 1 cm na każde 100 m ustawionego
krawężnika,
c) równość górnej powierzchni krawężnika, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100
m długości, która może wykazywać prześwit nie większy niż
1 cm pomiędzy powierzchnią
krawężnika a przyłożoną czterometrową łatą,
d) wypełnienie spoin, sprawdzane na każdych 10 metrach ustawionego krawężnika, przy czym wymagane jest
całkowite wypełnienie badanej spoiny,
e) szerokość spoin, sprawdzana na każdych 10 metrach ustawionego krawężnika, która nie może być większa
od 1 cm.
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6.3.5. Sprawdzenie wykonania ścieku
Przy wykonaniu ścieku, badaniu podlegają:
a) niweleta ścieku, która może różnić się od niwelety projektowanej o ± 1 cm na każde 100 m wykonanego
ścieku,
b) równość podłużna ścieku, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m długości,
która może wykazywać prześwit nie większy niż 0,8 cm pomiędzy powierzchnią ścieku a łatą
czterometrową,
c) wypełnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na każdych 10 metrach wykonanego ścieku, przy
czym wymagane jest całkowite wypełnienie badanej spoiny,
d) grubość podsypki, sprawdzana co 100 m, która może się różnić od grubości projektowanej o ± 1 cm.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST
i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
− wykop pod ławę,
− wykonana ława,
− wykonana podsypka.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych obejmuje:
− prace pomiarowe i przygotowawcze,
− dostarczenie materiałów,
− wykonanie wykopu pod ławy,
− wykonanie szalunku (dla ław betonowych z oporem),
− wykonanie ławy (betonowej, żwirowej),
− wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
− ustawienie krawężników z wypełnieniem spoin,
− ułożenie prefabrykatów ścieku z wypełnieniem spoin,
− zalanie spoin bitumiczną masą zalewową,
− zasypanie zewnętrznej ściany prefabrykatu lub krawężnika,
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-06050
2. PN-B-06250
3. PN-B-06711
4. PN-B-06712
5. PN-B-19701
6. PN-B-32250
7. BN-88/6731-08
8. BN-74/6771-04

Roboty ziemne budowlane
Beton zwykły
Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania
i ocena zgodności
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Cement. Transport i przechowywanie
Drogi samochodowe. Masa zalewowa
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9. BN-80/6775-03/01

10. BN-80/6775-03/04

11. BN-64/8845-02

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. Krawężniki i
obrzeża chodnikowe
Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru

10.2. Inne dokumenty
12. Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987.
13. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.

D - 07.01.
OZNAKOWANIE PIONOWE
SPIS TREŚCI
1. WSTĘP........................................................................................................................
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3. SPRZĘT ......................................................................................................................
4. TRANSPORT..............................................................................................................
5. WYKONANIE ROBÓT..............................................................................................
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ..............................................................................
7. OBMIAR ROBÓT ......................................................................................................
8. ODBIÓR ROBÓT .......................................................................................................
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ........................................................................................
10. PRZEPISY ZWIĄZANE ............................................................................................
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
oznakowania pionowego.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót dla zadania: „Przebudowa ul. Kościuszki w Mikołowie – łącznik do ul. Pułaskiego
wraz z oświetleniem i odwodnieniem”.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego (dla oznakowania docelowego oraz na czas robót
budowlanych) stosowanego na drogach, w postaci:
− znaków ostrzegawczych,
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− znaków zakazu i nakazu,
− znaków informacyjnych, kierunku i znaków uzupełniających.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle
umieszczony na konstrukcji wsporczej.
1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni którego umieszczana jest treść znaku. Tarcza może
być wykonana z różnych materiałów (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) - jako jednolita lub składana.
1.4.3. Lico znaku - przednia część znaku, służąca do podania treści znaku. Lico znaku może być wykonane jako
malowane lub oklejane (folią odblaskową lub nieodblaskową). W przypadkach szczególnych (znak z
przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku może być zatopione w tarczy znaku.
1.4.4. Znak drogowy nieodblaskowy - znak, którego lico wykonane jest z materiałów zwykłych (lico nie
wykazuje właściwości odblaskowych).
1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe (wykonane jest z
materiału o odbiciu powrotnym - współdrożnym).
1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - słup (słupy), wysięgnik, wspornik itp., na którym zamocowana jest tarcza
znaku, wraz z elementami służącymi do przymocowania tarczy (śruby, zaciski itp.).
1.4.7. Znak drogowy prześwietlany - znak, w którym wewnętrzne źródło światła jest umieszczone pod
przejrzystym licem znaku.
1.4.8. Znak drogowy oświetlany - znak, którego lico jest oświetlane źródłem światła umieszczonym na zewnątrz
znaku.
1.4.9. Znak nowy - znak użytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesięcy od daty
produkcji.
1.4.10. Znak użytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dłuższy niż 3 miesiące od
daty produkcji.
1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Aprobata techniczna dla materiałów
Każdy materiał do wykonania pionowego znaku drogowego, na który nie ma normy, musi posiadać
aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. Znaki drogowe powinny mieć certyfikat
bezpieczeństwa (znak „B”) nadany przez uprawnioną jednostkę.
2.3. Materiały stosowane do fundamentów znaków
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą być wykonywane jako:
− prefabrykaty betonowe,
− z betonu wykonywanego „na mokro”,
− z betonu zbrojonego,
− inne rozwiązania zaakceptowane przez Inżyniera.
Klasa betonu powinna być zgodna z dokumentacją projektową. Beton powinien odpowiadać
wymaganiom PN-B-06250 [1].
2.3.1. Cement
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadający
wymaganiom PN-B-19701 [4].
2.3.2. Kruszywo
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Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [3]. Zaleca się
stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu.
2.3.3. Woda
Woda do betonu powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami normy PN-B-32250 [6].
2.3.4. Domieszki chemiczne
Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane jeśli przewiduje je dokumentacja projektowa,
ST lub wskazania Inżyniera. Domieszki chemiczne powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-23010 [5].
W betonie niezbrojonym zaleca się stosować domieszki napowietrzające, a w betonie zbrojonym
dodatkowo domieszki uplastyczniające lub upłynniające.
2.3.5. Pręty zbrojenia
Pręty zbrojenia w fundamentach z betonu zbrojonego powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06251
[2].
2.4. Konstrukcje wsporcze
2.4.1. Ogólne charakterystyki konstrukcji
Konstrukcje wsporcze znaków pionowych należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i ST, a
w przypadku braku wystarczających ustaleń, zgodnie z propozycją Wykonawcy zaakceptowaną przez Inżyniera.
Konstrukcje wsporcze można wykonać z ocynkowanych rur lub kątowników względnie innych
kształtowników, zaakceptowanych przez Inżyniera.
Wymiary i najważniejsze charakterystyki elementów konstrukcji wsporczej z rur i kątowników podano
w tablicy 1 i 2.
Tablica 1. Rury stalowe okrągłe bez szwu walcowane na gorąco wg PN-H-74219 [9]
Średnica
Grubość
Masa 1 m
Dopuszczalne odchyłki
zewnętrzna
ścianki
kg/m
średnicy
grubości
mm
mm
zewnętrznej
ścianki
44,5
od 2,6 do 11,0
od 2,69 do 9,09
48,3
od 2,6 do 11,0
od 2,93 do 10,01
51,0
od 2,6 do 12,5
od 3,10 do 11,9
54,0
od 2,6 do 14,2
od 3,30 do 13,9
57,0
od 2,9 do 14,2
od 3,87 do 15,0
60,3
od 2,9 do 14,2
od 4,11 do 16,1
63,5
od 2,9 do 16,0
od 4,33 do 18,7
70,0
od 2,9 do 16,0
od 4,80 do 21,3
76,1
od 2,9 do 20,0
od 5,24 do 27,7
± 1,25 %
± 15 %
82,5
od 3,2 do 20,0
od 6,26 do 30,8
88,9
od 3,2 do 34,0
od 6,76 do 34,0
101,6
od 3,6 do 20,0
od 8,70 do 40,2
102,0
od 4,0 do 12,0
od 9,67 do 26,6
108,0
od 3,6 do 20,0
od 9,27 do 43,4
114,0
od 4,0 do 14,0
od 10,9 do 34,5
114,3
od 3,6 do 20,0
od 9,83 do 46,5
121,0
od 4,0 do 16,0
od 11,5 do 41,4
Tablica 2. Kątowniki równoramienne wg PN-H-93401 [18]
Wymiary
Grubość
Masa 1 m
ramion
ramienia
kątownika
mm
mm
kg/m
40 x 40
45 x 45
50 x 50
60 x 60
65 x 65
75 x 75
80 x 80

od 4 do 5
od 4 do 5
od 4 do 6
od 5 do 8
od 6 do 9
od 5 do 9
od 6 do 10

od 2,42 do 2,97
od 2,74 do 3,38
od 3,06 do 4,47
od 4,57 do 7,09
od 5,91 do 8,62
od 5,76 do 10,00
od 7,34 do 11,90

Dopuszczalne odchyłki
długości
grubości
ramienia
ramion
±1
± 0,4
±1
± 0,4
± 1,5
± 0,5
± 1,5
± 0,5
± 1,5
± 0,5
± 1,5
± 0,5
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90 x 90
100 x 100

od 6 do 11
od 8 do 12

± 1,5
± 1,5
±2

od 8,30 do 14,70
od 12,20 do 17,80

± 0,5
± 0,5
± 0,6

2.4.2. Rury
Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74219 [9], PN-H-74220 [10] lub innej normy
zaakceptowanej przez Inżyniera.
Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć,
zwalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające z procesu
wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych.
Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury.
Pożądane jest, aby rury były dostarczane o długościach:
− dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką ± 10 mm,
− wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3 m z naddatkiem 5 mm na każde
cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości wielokrotnej, jak dla długości dokładnych.
Rury powinny być proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczać 1,5 mm na 1 m
długości rury.
Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R 55, R 65,
18G2A): PN-H-84023-07 [15], PN-H-84018 [12], PN-H-84019 [13], PN-H-84030-02 [16] lub inne normy.
Do ocynkowania rur stosuje się gatunek cynku Raf według PN-H-82200 [11].
Rury powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie w opakowaniu
uzgodnionym z Zamawiającym. Rury powinny być cechowane indywidualnie (dotyczy średnic 31,8 mm i
większych i grubości ścianek 3,2 mm i większych) lub na przywieszkach metalowych (dotyczy średnic i
grubości mniejszych od wyżej wymienionych). Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej
obejmować: znak wytwórcy, znak stali i numer wytopu.
2.4.3. Kształtowniki
Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93010 [17]. Powierzchnia kształtownika
powinna być charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad jak widoczne łuski, pęknięcia,
zwalcowania i naderwania. Dopuszczalne są usunięte wady przez szlifowanie lub dłutowanie z tym, że
obrobiona powierzchnia powinna mieć łagodne wycięcia i zaokrąglone brzegi, a grubość kształtownika nie może
zmniejszyć się poza dopuszczalną dolną odchyłkę wymiarową dla kształtownika.
Kształtowniki powinny być obcięte prostopadle do osi wzdłużnej kształtownika. Powierzchnia końców
kształtownika nie powinna wykazywać rzadzizn, rozwarstwień, pęknięć i śladów jamy skurczowej widocznych
nie uzbrojonym okiem.
Kształtowniki powinny być ze stali St3W lub St4W oraz mieć własności mechaniczne według PN-H84020 [14] - tablica 3 lub innej uzgodnionej stali i normy pomiędzy Zamawiającym i wytwórcą.
Kształtowniki mogą być dostarczone luzem lub w wiązkach z tym, że kształtowniki o masie do 25 kg/m
dostarcza się tylko w wiązkach.

Tablica 3. Podstawowe własności kształtowników według PN-H-84020 [14]

Stal

Granica plastyczności, MPa, minimum dla wyrobów
o grubości lub średnicy, w mm

St3W

225

od 40
do 65
215

St4W

265

255

do 40

od 65
do 80
205

od 80
do 100
205

od 100
do 150
195

od 150
do 200
185

245

235

225

215

Wytrzymałość na rozciąganie, MPa, dla wyrobów o grub. lub śred.
w mm

do 100
od 360
do 490
od 420
do 550

od 100
do 200
od 340
do 490
od 400
do 550

2.4.4. Elektrody lub drut spawalniczy
Jeśli dokumentacja projektowa, ST lub Inżynier przewidują wykonanie spawanych połączeń
elementów, to elektroda powinna spełniać wymagania BN-82/4131-03 [26] lub PN-M-69430 [22], względnie
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innej uzgodnionej normy, a drut spawalniczy powinien spełniać wymagania PN-M-69420 [21], odpowiednio dla
spawania gazowego acetylenowo-tlenowego lub innego zaakceptowanego przez Inżyniera.
Średnica elektrody lub drutu powinna wynosić połowę grubości elementów łączonych lub 6 do 8 mm,
gdy elementy łączone są grubsze niż 15 mm.
Powierzchnia elektrody lub drutu powinna być czysta i gładka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu lub smarów.
Do każdej partii elektrod lub drutów wytwórca powinien dostarczyć zaświadczenie, w którym podane
są następujące wyniki badań: oględziny zewnętrzne, sprawdzenie wymiarów, sprawdzenie składu chemicznego,
sprawdzenie wytrzymałości na rozciąganie, sprawdzenie pakowania oraz stwierdzenie zgodności własności
elektrod lub drutów z normą.
Elektrody, druty i pręty powinny być przechowywane w suchych pomieszczeniach wolnych od
czynników wywołujących korozję.
2.4.5. Powłoki metalizacyjne cynkowe
W przypadku zastosowania powłoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona
być z cynku o czystości nie mniejszej niż 99,5 % i odpowiadać wymaganiom BN-89/1076-02 [25]. Minimalna
grubość powłoki cynkowej powinna być zgodna z wymaganiami tablicy 4.
Powierzchnia powłoki powinna być jednorodna pod względem ziarnistości. Nie może ona wykazywać
widocznych wad jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub odstawanie powłoki od podłoża.
Tablica 4. Minimalna grubość powłoki metalizacyjnej cynkowej narażonej na działanie
korozji atmosferycznej według BN-89/1076-02 [25]
Agresywność korozyjna
Minimalna grubość powłoki, µm,
atmosfery
przy wymaganej trwałości w latach
według PN-H-04651 [8]
10
20
Umiarkowana
Ciężka

120
160 M

160
200 M

M - powłoka pokryta dwoma lub większą liczbą warstw powłoki malarskiej
2.4.6. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcję wsporczą
Producent lub dostawca każdej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znaków umieszczanych na innych
obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad drogą, kładki dla pieszych, słupy latarń itp.), także elementów
służących do zamocowania znaków na tym obiekcie lub konstrukcji, obowiązany jest do wydania gwarancji na
okres trwałości znaku uzgodniony z odbiorcą. Przedmiotem gwarancji są właściwości techniczne konstrukcji
wsporczej lub elementów mocujących oraz trwałość zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.
W przypadku słupków znaków pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych o
standardowych wymiarach oraz w przypadku elementów, służących do zamocowania znaków do innych
obiektów lub konstrukcji - gwarancja może być wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukcji wsporczej
dla znaków drogowych bramowych i wysięgnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie dla każdej
konstrukcji wsporczej.
2.5. Tarcza znaku
2.5.1. Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne
Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a także sposób
wykończenia znaku, muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła, zmian temperatury, wpływy
atmosferyczne i występujące w normalnych warunkach oddziaływania chemiczne (w tym korozję
elektrochemiczną) - przez cały czas trwałości znaku, określony przez wytwórcę lub dostawcę.
2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku
Producent lub dostawca znaku obowiązany jest przy dostawie określić, uzgodnioną z odbiorcą, trwałość
znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a także udostępnić na życzenie odbiorcy:
a) instrukcję montażu znaku,
b) dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,
c) instrukcję utrzymania znaku.
2.5.3. Materiały do wykonania tarczy znaku
Materiałami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego są:
− blacha stalowa,
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− blacha z aluminium lub stopów z aluminium,
− inne materiały, np. sklejka wodoodporna, tworzywa syntetyczne, pod warunkiem uzyskania przez producenta
aprobaty technicznej.
2.5.4. Tarcza znaku z blachy stalowej
Tarcza znaku z blachy stalowej grubości co najmniej 1,0 mm powinna być zabezpieczona przed korozją
obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym. Dopuszcza się stosowanie innych sposobów
zabezpieczenia stalowych tarcz znaków przed korozją, np. przez metalizowanie lub pokrywanie tworzywami
syntetycznymi pod warunkiem uzyskania aprobaty technicznej dla danej technologii.
Nie dopuszcza się stosowania stalowych tarcz znaków, zabezpieczonych przed korozją jedynie farbami
antykorozyjnymi.
Krawędzie tarczy powinny być zabezpieczone przed korozją farbami ochronnymi o odpowiedniej
trwałości, nie mniejszej niż przewidywany okres użytkowania znaku.
Wytrzymałość dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna być mniejsza niż 310 MPa.
2.5.5. Tarcza znaku z blachy aluminiowej
Blacha z aluminium lub stopów aluminium powinna być odporna na korozję w warunkach zasolenia.
Wymagane grubości:
− z blachy z aluminium dla tarcz znaków wzmocnionych przetłoczeniami lub osadzonych w ramach co
najmniej 1,5 mm,
− z blachy z aluminium dla tarcz płaskich co najmniej 2,0 mm.
Powierzchnie tarczy nie przykryte folią lub farbami powinny być zabezpieczone przed korozją przy
zastosowaniu farby ochronnej lub powłoki z tworzyw sztucznych.
Wytrzymałość dla tarcz z aluminium i stopów z aluminium powinna wynosić:
− dla tarcz wzmocnionych przetłoczeniem lub osadzonych w ramach, co najmniej
155 MPa,
− dla tarcz płaskich, co najmniej 200 MPa.
2.5.6. Warunki wykonania tarczy znaku
Tarcza znaku musi być równa i gładka - bez odkształceń płaszczyzny znaku, w tym pofałdowań, wgięć,
lokalnych wgnieceń lub nierówności itp. Odchylenie płaszczyzny tarczy znaku (zwichrowanie, pofałdowanie
itp.) nie może wynosić więcej niż 1,5 % największego wymiaru znaku.
Krawędzie tarczy znaku muszą być równe i nieostre. Zniekształcenia krawędzi tarczy znaku, pozostałe
po tłoczeniu lub innych procesach technologicznych, którym tarcza ta (w znakach drogowych składanych segmenty tarczy) była poddana, muszą być usunięte.
Tarcze znaków drogowych składanych mogą być wykonane z modułowych kształtowników
aluminiowych lub odpowiednio ukształtowanych segmentów stalowych. Dopuszcza się stosowanie modułowych
kształtowników z tworzyw syntetycznych lub sklejki wodoodpornej, pod warunkiem uzyskania odpowiedniej
aprobaty technicznej. Szczeliny między sąsiednimi segmentami znaku składanego nie mogą być większe od
0,8 mm.
2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1. Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej
Znaki drogowe odblaskowe wykonuje się z zasady przez oklejenie tarczy znaku materiałem
odblaskowym.
Właściwości folii odblaskowej (odbijającej powrotnie) powinny spełniać wymagania określone w
aprobacie technicznej.
2.6.2. Wymagania jakościowe znaku odblaskowego
Folie odblaskowe użyte do wykonania lica znaku powinny wykazywać pełne związanie z tarczą znaku
przez cały okres wymaganej trwałości znaku. Niedopuszczalne są lokalne niedoklejenia, odklejania, złuszczenia
lub odstawanie folii na krawędziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.
Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemożliwiać jej odłączenie od tarczy
bez jej zniszczenia.
Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzeży znaków na folii odblaskowej, technologia malowania
lub klejenia oraz stosowane w tym celu materiały powinny być uzgodnione z producentem folii.
Okres trwałości znaku wykonanego przy użyciu folii odblaskowych powinien wynosić od 7 do 10 lat, w
zależności od rodzaju materiału.
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Powierzchnia lica znaku powinna być równa i gładka, nie mogą na niej występować lokalne
nierówności i pofałdowania. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zarówno na
powierzchni jak i na obrzeżach tarczy znaku.
Dokładność rysunku znaku powinna być taka, aby wady konturów znaku, które mogą powstać przy
nanoszeniu farby na odblaskową powierzchnię znaku, nie były większe niż:
− 2 mm dla znaków małych i średnich,
− 3 mm dla znaków dużych i wielkich.
Powstałe zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskową część znaku nie powinny być większe w
każdym kierunku niż:
− 2 mm dla znaków małych i średnich,
− 3 mm dla znaków dużych i wielkich.
W znakach nowych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach
4 x 4 cm nie
może występować więcej niż 0,7 lokalnych usterek (załamania, pęcherzyki) o wymiarach nie większych niż 1
mm w każdym kierunku. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek zarysowań powierzchni znaku.
W znakach użytkowanych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm
dopuszcza się do 2 usterek jak wyżej, o wymiarach nie większych niż
1 mm w każdym kierunku. Na
powierzchni tej dopuszcza się do 3 zarysowań o szerokości nie większej niż 0,8 mm i całkowitej długości nie
większej niż 10 cm. Na całkowitej długości znaku dopuszcza się nie więcej niż 5 rys szerokości nie większej niż
0,8 mm i długości przekraczającej 10 cm - pod warunkiem, że zarysowania te nie zniekształcają treści znaku.
W znakach użytkowanych dopuszcza się również lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie
przekraczającej 6 mm2 każde - w liczbie nie większej niż pięć na powierzchni znaku małego lub średniego, oraz
o powierzchni nie przekraczającej 8 mm2 każde - w liczbie nie większej niż 8 na każdym z fragmentów
powierzchni znaku dużego lub wielkiego (włączając znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm.
Uszkodzenia folii nie mogą zniekształcać treści znaku - w przypadku występowania takiego
zniekształcenia znak musi być bezzwłocznie wymieniony.
W znakach nowych niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek rys, sięgających przez warstwę
folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach użytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod
warunkiem, że występujące w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekroczą wielkości określonych poniżej.
W znakach użytkowanych dopuszczalne jest występowanie po wymaganym okresie gwarancyjnym, co
najwyżej dwóch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekraczających 2,0 mm w każdym kierunku na
powierzchni każdego z fragmentów znaku o wymiarach 4 x 4 cm. W znakach nowych oraz w znakach
znajdujących się w okresie wymaganej gwarancji żadna korozja tarczy znaku nie może występować.
Wymagana jest taka wytrzymałość połączenia folii odblaskowej z tarczą znaku, by po zgięciu tarczy o
90o przy promieniu łuku zgięcia do 10 mm w żadnym miejscu nie uległo ono zniszczeniu.
Tylna strona tarczy znaków odblaskowych musi być zabezpieczona matową farbą nieodblaskową barwy
ciemno-szarej (szarej naturalnej) o współczynniku luminancji 0,08 do 0,10 - według wzorca stanowiącego
załącznik do „Instrukcji o znakach drogowych pionowych” [28]. Grubość powłoki farby nie może być mniejsza
od 20 µm. Gdy tarcza znaku jest wykonana z aluminium lub ze stali cynkowanej ogniowo i cynkowanie to jest
wykonywane po ukształtowaniu tarczy - jej krawędzie mogą pozostać niezabezpieczone farbą ochronną.
2.7. Znaki nieodblaskowe
2.7.1. Wymagania dotyczące powierzchni i barwy znaku nieodblaskowego
Znaki nieodblaskowe (znaki nieodblaskowe zwykłe) mogą być wykonane jako malowane lub oklejane
folią, z materiałów nie wykazujących odbicia powrotnego (współdrożnego). Nie dopuszcza się używania na
znaki drogowe nieodblaskowe (zwykłe) materiałów fluorescencyjnych.
2.7.2. Warunki podstawowe dla farb i folii nieodblaskowych
Folie i farby użyte do wykonania znaku muszą wykazywać pełne związanie z podłożem (powierzchnią
tarczy znaku) przez cały czas wymaganej trwałości znaku. Niedopuszczalne są w szczególności lokalne
niedoklejenia, odklejenia, pęcherze, złuszczenia lub odstawanie farby lub folii na krawędziach lica znaku oraz na
jego powierzchni.
2.7.3. Warunki dodatkowe dla farb nieodblaskowych
Powierzchnia farby na licu znaku nowego musi być jednolita - bez lokalnych szczelin lub pęknięć.
Niedopuszczalne są lokalne nierówności farby oraz cząstki mechaniczne zatopione w warstwie farby.
Grubość farby lica znaku nie może być mniejsza od 50 µm. Grubość farby na tylnej stronie znaku nie
może być mniejsza od 20 µm.
2.7.4. Warunki dodatkowe dla folii nieodblaskowych
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Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemożliwiać jej odklejenie od podłoża
bez jej zniszczenia.
Krawędzie folii na obrzeżach tarczy znaku, jak również krawędzie folii, symboli, napisów, obramowań
itp. muszą być tak wykonane i zabezpieczone, by zapewniona była integralność znaku przez pełen okres jego
trwałości.
2.7.5. Wymagania jakościowe dla znaków malowanych
Powierzchnia lica znaków drogowych malowanych musi być równa i gładka; niedopuszczalne jest
występowanie na nim jakichkolwiek fragmentów nie pokrytych farbą. Struktura powierzchniowa warstwy farby
nie może sprzyjać osadzaniu na niej zanieczyszczeń lub cząstek kurzu.
W znakach nowych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie może
występować więcej niż jedna lokalna usterka w postaci zarysowań o szerokości nie większej od 0,8 mm i
długości nie większej niż 8 mm. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek innych usterek, w tym
pęcherzyków, rozległych zarysowań, wyczuwalnych nierówności farby - na powierzchni tarczy znaku.
Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek ognisk korozji na licu znaku lub na tylnej stronie tarczy
znaku.
W znakach użytkowanych w okresie wymaganej trwałości znaku na każdym z fragmentów powierzchni
znaku o wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza się do trzech usterek o charakterze wskazanym wyżej oraz do jednej
powierzchniowej usterki lokalnej (pęcherzyki itp.) o wymiarach nie większych od 2 mm. Na całkowitej
powierzchni znaku dopuszcza się nie więcej niż 8 zarysowań szerokości nie większej niż 0,5 mm i długości nie
przekraczającej 8 cm, jeżeli ich głębokość nie sięga do podłoża lub nie więcej niż 5 zarysowań o długości
przekraczającej 10 mm, lecz nie większej od 10 cm, jeżeli ich głębokość sięga do podłoża oraz do pięciu ognisk
korozji o wymiarach nie przekraczających 4 mm w każdym kierunku w znakach małych i średnich lub 6 mm w
znakach dużych i wielkich - pod warunkiem, że te zarysowania lub ogniska korozji nie zniekształcają treści
znaku.
Wady w postaci nierówności konturów rysunku znaku, które mogą powstać przy nanoszeniu farby na
lico znaku, nie mogą przekraczać 1 mm dla znaków małych i średnich oraz 2 mm dla znaków dużych i wielkich.
Niedopuszczalne jest występowanie zacieków o wymiarach większych niż 2 mm w znakach małych i
średnich oraz 3 mm w znakach dużych i wielkich w każdym kierunku.
2.7.6. Wymagania jakościowe dla znaków oklejanych
Powierzchnia tarczy znaku oklejanego musi być równa i gładka; nie mogą na niej występować lokalne
nierówności i pofałdowania.
W znakach nowych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach
4 x 4 cm nie
może występować więcej niż 0,7 lokalnych usterek (niewielkie zarysowania o długości nie większej niż 8 mm
itp.) o wymiarach nie większych niż 1 mm w każdym kierunku. Niedopuszczalne jest występowanie
jakichkolwiek rozległych zarysowań oraz pojedynczych rys dłuższych od 8 mm na powierzchni znaku.
W znakach użytkowanych w okresie wymaganej trwałości znaku na każdym z fragmentów powierzchni
znaku o wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza się do 2 lokalnych usterek jak wyżej, o wymiarach nie większych od 2
mm w każdym kierunku. Na każdym z tych fragmentów dopuszcza się do 3 zarysowań o szerokości nie większej
niż 0,8 mm i całkowitej długości nie większej niż 10 cm. Na całkowitej powierzchni znaku dopuszcza się nie
więcej niż 5 zarysowań szerokości nie większej niż 0,8 mm i długości przekraczającej 10 cm lecz nie większej
od 20 cm - pod warunkiem, że zarysowania te nie zniekształcają treści znaku.
W znakach użytkowanych w okresie wymaganej trwałości dopuszcza się również lokalne odklejenia
folii o powierzchni nie przekraczającej 8 mm2 każde - w liczbie nie większej niż pięć na powierzchni znaku
małego lub średniego, oraz o powierzchni nie przekraczającej 10 mm2 każde w liczbie nie większej niż 8 na
każdym z fragmentów powierzchni znaku dużego lub wielkiego (włączając znaki informacyjne) o wymiarach
1200 x 1200 mm lub na całkowitej powierzchni znaku, jeżeli powierzchnia ta jest mniejsza od 1,44 m2.
Zarysowania i oderwania folii nie mogą zniekształcać treści znaku - w przypadku występowania takiego
zniekształcenia znak musi być bezzwłocznie wymieniony.
W znakach nowych niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek zarysowań, sięgających przez
warstwę folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach użytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod
warunkiem, że występujące w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekroczą wielkości określonych w dalszym
ciągu.
Zachowana musi być co najmniej identyczna dokładność rysunku znaku, jak dla znaków malowanych
(pkt 2.7.5).
W znakach nowych folia nie może wykazywać żadnych znamion odklejeń, rozwarstwień,
zanieczyszczeń itp. między poszczególnymi warstwami folii lub licem i tarczą znaku. Niedopuszczalne jest
występowanie jakichkolwiek ognisk korozji zarówno na powierzchni jak i na obrzeżach tarczy znaku.
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W znakach użytkowanych dopuszczalne jest występowanie po okresie wymaganej gwarancji co
najwyżej dwóch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekraczających 2,0 mm w każdym kierunku na
powierzchni każdego fragmentu znaku o wymiarach
4 x 4 cm.
W znakach nowych oraz w znakach znajdujących się w okresie wymaganej gwarancji nie może
występować żadna korozja tarczy znaku.
Wymagana jest taka wytrzymałość połączenia folii z tarczą znaku, by po zgięciu tarczy o 90o przy
promieniu łuku zgięcia do 15 mm w żadnym miejscu nie uległo ono zniszczeniu.
Zabronione jest stosowanie folii, które mogą być bez całkowitego zniszczenia odklejone od tarczy
znaku lub od innej folii, na której zostały naklejone.
2.7.7. Tylna strona znaków nieodblaskowych
Tylna strona tarczy znaków musi być zabezpieczona matową farbą nieodblaskową barwy ciemno-szarej
(szarej neutralnej) o współczynniku luminancji 0,08 do 0,10 - według wzorca stanowiącego załącznik do
„Instrukcji o znakach drogowych pionowych” [28]. Grubość powłoki farby nie może być mniejsza od 20 µm.
Gdy tarcza znaku jest wykonana z aluminium lub ze stali cynkowanej ogniowo i cynkowanie to jest
wykonywane po ukształtowaniu tarczy - jej krawędzie mogą pozostać niezabezpieczone farbą ochronną. W
przypadkach wycinania tarczy znaku z blachy stalowej cynkowanej powierzchniowo - krawędzie tarczy należy
zabezpieczyć odpowiednią powłoką przeciwkorozyjną.
2.8. Znaki prześwietlane
2.8.1. Wymagania ogólne dotyczące znaków prześwietlanych
Znaki drogowe prześwietlane wykonuje się jako urządzenia, których integralnym składnikiem jest
oprawa oświetleniowa wbudowana w znak - osłonięta licem znaku z materiału przepuszczającego światło.
Oprawa oświetleniowa wbudowana w znak musi być oznaczona znakiem bezpieczeństwa „B”
wydanym przez uprawnioną jednostkę.
Znak drogowy prześwietlany musi mieć umieszczone w sposób trwały oznaczenia przewidziane na
tabliczce znamionowej według ustalenia punktu 5, a ponadto oznaczenie oprawy: a) napięcia znamionowego
zasilania, b) rodzaju prądu, c) liczby typu i mocy znamionowej źródeł światła, d) symbolu klasy ochronności
elektrycznej oprawy wbudowanej w znak, e) symbolu IP stopnia ochrony odporności na wnikanie wilgoci i ciał
obcych.
Równość i gładkość powierzchni znaku i dokładność rysunku znaku dla znaków prześwietlanych należy
przyjmować jak dla znaków nieodblaskowych (pkt 2.7).
2.8.2. Lico znaku prześwietlanego
Lico znaku powinno być tak wykonane, aby nie występowały niedokładności w postaci pęcherzy,
pęknięć itp. Niedopuszczalne są lokalne nierówności oraz cząstki mechaniczne zatopione w warstwie
prześwietlanej.
2.9. Znaki oświetlane
2.9.1. Wymagania ogólne dotyczące znaków oświetlanych
Znaki drogowe oświetlane wykonuje się jak znaki nieodblaskowe. Ze znakiem sprzężona jest w sposób
sztywny oprawa oświetleniowa, oświetlająca w nocy lico znaku. Oprawa umieszczona jest na zewnątrz znaku.
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykonanie znaku z materiałów odblaskowych, znak
musi spełniać dodatkowo wymagania określone w punkcie 2.6.
Oprawa oświetleniowa znaku musi być oznaczona znakiem bezpieczeństwa „B” wydanym przez
uprawnioną jednostkę.
Oznaczenia na tabliczce znamionowej oprawy muszą spełniać wymagania określone w punkcie 2.8.1.
2.9.2. Rodzaj powierzchni znaku
Wymagania dotyczące powierzchni znaku ustala się jak dla znaków nieodblaskowych (pkt 2.7), a w
przypadku wykonania znaku z materiałów odblaskowych - jak dla znaków odblaskowych (pkt 2.6).
Warunki wykonania lica znaku ustala się odpowiednio jak dla znaków nieodblaskowycnh (pkt 2.7).
2.10. Znaki emaliowane
Znaki drogowe emaliowane mogą być stosowane pod warunkiem uzyskania aprobaty technicznej.
Trwałość znaku emaliowanego, w tym również trwałość jego barwy nie może być mniejsza od 15 lat.
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2.11. Materiały do montażu znaków
Wszystkie ocynkowane łączniki metalowe przewidywane do mocowania między sobą elementów
konstrukcji wsporczych znaków jak śruby, listwy, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, bez
pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów.
Łączniki mogą być dostarczane w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w
zależności od ich wielkości.
2.12. Przechowywanie i składowanie materiałów
Cement stosowany do wykonania fundamentów dla pionowych znaków drogowych powinien być
przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08 [27].
Kruszywo do betonu należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas.
Prefabrykaty betonowe powinny być składowane na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym
podłożu. Prefabrykaty należy układać na podkładach z zachowaniem prześwitu minimum 10 cm między
podłożem a prefabrykatem.
Znaki powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów działających
korodująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniami.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania pionowego
Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
− koparek kołowych, np. 0,15 m3 lub koparek gąsienicowych, np. 0,25 m3,
− żurawi samochodowych o udźwigu do 4 t,
− ewentualnie wiertnic do wykonywania dołów pod słupki w gruncie spoistym,
− betoniarek przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”,
− środków transportowych do przewozu materiałów,
− przewoźnych zbiorników na wodę,
− sprzętu spawalniczego, itp.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów do pionowego oznakowania dróg
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [27].
Transport kruszywa powinien odbywać się zgodnie z PN-B-06712 [3].
Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukcji wsporczych znaków, powinny być przewożone
środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie
prefabrykatów na środkach transportu powinno być symetryczne.
Transport znaków, konstrukcji wsporczych i sprzętu (uchwyty, śruby, nakrętki itp.) powinien się
odbywać środkami transportowymi w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się w czasie transportu i
uszkadzanie.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć:
− lokalizację znaku, tj. jego pikietaż oraz odległość od krawędzi jezdni, krawędzi pobocza umocnionego lub
pasa awaryjnego postoju,
− wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.
Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków należy zabezpieczyć w taki sposób, aby w czasie
trwania i odbioru robót istniała możliwość sprawdzenia lokalizacji znaków.
Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
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5.3. Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków
Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien być dostosowany do głębokości
wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzętu. Wymiary wykopu powinny być zgodne z dokumentacją
projektową lub wskazaniami Inżyniera.
Wykopy fundamentowe powinny być wykonane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było
przystąpić natychmiast do wykonania w nich robót fundamentowych.
5.3.1. Prefabrykaty betonowe
Dno wykopu przed ułożeniem prefabrykatu należy wyrównać i zagęścić. Wolne przestrzenie między
ścianami gruntu i prefabrykatem należy wypełnić materiałem kamiennym, np. klińcem i dokładnie zagęścić
ubijakami ręcznymi.
Jeżeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to górna powierzchnia prefabrykatu powinna być
równa z powierzchnią pobocza lub być wyniesiona nad tę powierzchnię nie więcej niż 0,03 m.
5.3.2. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego
Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znaków wielkowymiarowych (znak
kierunku i miejscowości), wykonywane z betonu „na mokro” lub z betonu zbrojonego należy wykonać zgodnie z
PN-S-02205 [24].
Posadowienie fundamentów w wykopach otwartych bądź rozpartych należy wykonywać zgodnie z
dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami Inżyniera. Wykopy należy zabezpieczyć przed napływem wód
opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren
przylegający do wykopu. Dno wykopu powinno być wyrównane z dokładnością ± 2 cm.
Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt należy usunąć i miejsce wypełnić do spodu
fundamentu betonem klasy B 15. Płaszczyzny boczne fundamentów stykające się z gruntem należy zabezpieczyć
izolacją, np. emulsją kationową. Po wykonaniu fundamentu wykop należy zasypać warstwami grubości 20 cm z
dokładnym zagęszczeniem gruntu.
5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego
Konstrukcje wsporcze znaków - słupki, słupy, wysięgniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych,
powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją pionową i ST.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
− odchyłka od pionu, nie więcej niż ± 1 %,
− odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż ± 2 cm,
− odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego
postoju, nie więcej niż ± 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odległości umieszczenia znaku zgodnie z
Instrukcją o znakach drogowych pionowych [28].

5.5. Wykonanie spawanych złącz elementów metalowych
Złącza spawane elementów metalowych powinny odpowiadać wymaganiom PN-M-69011 [20].
Wytrzymałość zmęczeniowa spoin powinna wynosić od 19 do 32 MPa. Odchyłki wymiarów spoin nie
powinny przekraczać ± 0,5 mm dla spoiny grubości do 6 mm i ± 1,0 mm dla spoiny o grubości powyżej 6 mm.
Odstęp w złączach zakładkowych i nakładkowych, pomiędzy przylegającymi do siebie płaszczyznami
nie powinien być większy niż 1 mm.
Złącza spawane nie powinny mieć wad większych niż podane w tablicy 5. Inżynier może dopuścić
wady większe niż podane w tablicy jeśli uzna, że nie mają one zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne
znaku pionowego.
Tablica 5. Dopuszczalne wymiary wad w złączach spawanych, wg PN-M-69775 [23]
Rodzaj wady

Dopuszczalny wymiar wady, mm

Brak przetopu
Podtopienie lica spoiny
Porowatość spoiny
Krater w spoinie
Wklęśnięcie lica spoiny
Uszkodzenie mechaniczne spoiny
Różnica wysokości sąsiednich wgłębień
i wypukłości lica spoiny

2,0
1,5
3,0
1,5
1,5
1,0
3,0
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5.6. Konstrukcje wsporcze
5.6.1. Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najechaniem
Konstrukcje wsporcze znaków drogowych bramowych lub wysięgnikowych jedno lub dwustronnych,
jak również konstrukcje wsporcze znaków tablicowych bocznych o powierzchni większej od 4,5 m2, gdy
występuje możliwość bezpośredniego najechania na nie przez pojazd - muszą być zabezpieczone odpowiednio
umieszczonymi barierami ochronnymi lub innego rodzaju urządzeniami ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi,
zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami Inżyniera. Podobne zabezpieczenie należy stosować w
przypadku innych konstrukcji wsporczych, gdy najechanie na nie w większym stopniu zagraża bezpieczeństwu
użytkowników pojazdów, niż najechanie pojazdu na barierę, jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa, ST
lub Inżynier.
5.6.2. Łatwo zrywalne złącza konstrukcji wsporczej
W przypadku konstrukcji wsporczych, nie osłoniętych barierami ochronnymi - zaleca się stosowanie
łatwo zrywalnych lub łatwo rozłączalnych przekrojów, złączy lub przegubów o odpowiednio bezpiecznej
konstrukcji, umieszczonych na wysokości od 0,15 do 0,20 m nad powierzchnią terenu.
W szczególności - zaleca się stosowanie takich przekrojów, złączy lub przegubów w konstrukcjach
wsporczych nie osłoniętych barierami ochronnymi, które znajdują się na obszarach zwiększonego zagrożenia
kolizyjnego (ostrza rozgałęzień dróg łącznikowych, zewnętrzna strona łuków drogi itp.).
Łatwo zrywalne lub łatwo rozłączalne złącza, przekroje lub przeguby powinny być tak skonstruowane i
umieszczone, by znak wraz z konstrukcją wsporczą po zerwaniu nie przewracał się na jezdnię. Wysokość części
konstrukcji wsporczej, pozostałej po odłączeniu górnej jej części od fundamentu, nie może być większa od 0,25
m.
5.6.3. Zapobieganie zagrożeniu użytkowników drogi i terenu przyległego - przez
konstrukcję wsporczą
Konstrukcja wsporcza znaku musi być wykonana w sposób ograniczający zagrożenie użytkowników
pojazdów samochodowych oraz innych użytkowników drogi i terenu do niej przyległego przy najechaniu przez
pojazd na znak. Konstrukcja wsporcza znaku musi zapewnić możliwość łatwej naprawy po najechaniu przez
pojazdy lub innego rodzaju uszkodzenia znaku.
5.6.4. Tablicowe znaki drogowe na dwóch słupach lub podporach
Przy stosowaniu tablicowych znaków drogowych (drogowskazów tablicowych, tablic
przeddrogowskazowych, tablic szlaku drogowego, tablic objazdów itp.) umieszczanych na dwóch słupach lub
podporach - odległość między tymi słupami lub podporami, mierzona prostopadle do przewidywanego kierunku
najechania przez pojazd, nie może być mniejsza od 1,75 m. Przy stosowaniu większej liczby słupów niż dwa odległość między nimi może być mniejsza.
5.6.5. Poziom górnej powierzchni fundamentu
Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub innym podobnym pożądane jest, by górna część fundamentu pokrywała się z powierzchnią pobocza, pasa dzielącego itp. lub była
nad tę powierzchnię wyniesiona nie więcej niż
0,03 m. W przypadku konstrukcji wsporczych,
znajdujących się poza koroną drogi, górna część fundamentu powinna być wyniesiona nad powierzchnię terenu
nie więcej niż 0,15 m.
5.6.6. Barwa konstrukcji wsporczej
Konstrukcje wsporcze znaków drogowych pionowych muszą mieć barwę szarą neutralną z tym, że
dopuszcza się barwę naturalną pokryć cynkowanych. Zabrania się stosowania pokryć konstrukcji wsporczych o
jaskrawej barwie - z wyjątkiem przypadków, gdy jest to wymagane odrębnymi przepisami, wytycznymi lub
warunkami technicznymi.
5.7. Połączenie tarczy znaku z konstrukcją wsporczą
Tarcza znaku musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób uniemożliwiający jej
przesunięcie lub obrót.
Materiał i sposób wykonania połączenia tarczy znaku z konstrukcją wsporczą musi umożliwiać, przy
użyciu odpowiednich narzędzi, odłączenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cały okres użytkowania znaku.
Na drogach i obszarach, na których występują częste przypadki dewastacji znaków, zaleca się
stosowanie elementów złącznych o konstrukcji uniemożliwiającej lub znacznie utrudniającej ich rozłączenie
przez osoby niepowołane.
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Tarcza znaku składanego musi wykazywać pełną integralność podczas najechania przez pojazd w
każdych warunkach kolizji. W szczególności - żaden z segmentów lub elementów tarczy nie może się od niej
odłączać w sposób powodujący narażenie kogokolwiek na niebezpieczeństwo lub szkodę.
Nie dopuszcza się zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób wymagający bezpośredniego
przeprowadzenia śrub mocujących przez lico znaku.
5.8. Trwałość wykonania znaku pionowego
Znak drogowy pionowy musi być wykonany w sposób trwały, zapewniający pełną czytelność
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w całym okresie jego użytkowania, przy czym wpływy zewnętrzne
działające na znak, nie mogą powodować zniekształcenia treści znaku.
5.9. Urządzenia elektryczne na konstrukcji wsporczej
Przy umieszczaniu na konstrukcji wsporczej znaku drogowego jakichkolwiek urządzeń elektrycznych obowiązują zasady oznaczania i zabezpieczania tych urządzeń, określone w odpowiednich przepisach i
zaleceniach dotyczących urządzeń elektroenergetycznych.
5.10. Źródło światła znaku prześwietlanego i znaku oświetlanego
Źródło światła należy wykonać zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazaniami
Inżyniera, jako:
− lampy fluorescencyjne barwy dziennej lub chłodno białej,
− wysokoprężne lampy rtęciowe o poprawionym współczynniku oddawania barw,
− lampy metalo-halogenowe.
5.11. Warunki dla oprawy oświetleniowej znaku prześwietlanego
Oprawa wbudowana w znak powinna spełniać wymagania PN-E-06314 [7] z następującymi
uzupełnieniami i zmianami:
− sposób połączeń lica znaku z tarczą znaku w formie komory, w którą wbudowana jest oprawa, powinien
zastąpić stopień IP-53 ochrony od wpływu czynników zewnętrznych,
− komora statecznika powinna zapewnić co najmniej stopień ochrony IP-23,
− sprawność świetlna układu nie powinna być mniejsza niż 0,4,
− karta katalogowa może nie zawierać krzywych rozsyłu światłości, wykresów sprawności i izoluks,
− w oznaczeniu musi być podany rok produkcji.
5.12. Warunki dla oprawy oświetleniowej znaku oświetlanego
Oprawa oświetlająca znak powinna spełniać wymagania PN-E-06314 [7] z następującymi
uzupełnieniami i zmianami:
− oprawa powinna być zbudowana jako zamknięta, o stopniu ochrony IP-53 dla komory lampowej i co
najmniej IP-23 dla komory statecznika,
− dla opraw zawieszanych na wysokości poniżej 2,5 m klosz oprawy powinien być wykonany z materiałów
odpornych na uszkodzenia mechaniczne,
− karta katalogowa oprawy może nie zawierać wykresu światłości i wykresu sprawności,
− w oznaczeniu oprawy musi być podany rok produkcji.
Oprawa oświetleniowa stanowiąca integralną część znaku oświetlanego umieszczana jest przed licem
znaku i musi być sztywno i trwale związana z tarczą znaku.
5.13. Tabliczka znamionowa znaku
Każdy wykonany znak drogowy oraz każda konstrukcja wsporcza musi mieć tabliczkę znamionową z:
a) nazwą, marką fabryczną lub innym oznaczeniem umożliwiającym identyfikację wytwórcy lub dostawcy,
b) datą produkcji,
c) oznaczeniem dotyczącym materiału lica znaku,
d) datą ustawienia znaku.
Zaleca się, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczych zawierała również miesiąc i rok
wymaganego przeglądu technicznego.
Napisy na tabliczce znamionowej muszą być wykonane w sposób trwały i wyraźny, czytelny w
normalnych warunkach przez cały okres użytkowania znaku.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
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6.2. Badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych
Wykonawca powinien przeprowadzić badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych „na
mokro”. Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inżynier
może zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót.
6.3. Badania w czasie wykonywania robót
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z aprobatą techniczną lub z deklaracją zgodności wydaną
przez producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.
Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z ustaleniami tablicy 6.
Tablica 6. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów
dostarczonych przez producentów
Lp.
1

2

Rodzaj badania
Sprawdzenie
powierzchni

Sprawdzenie
wymiarów

Liczba badań

Opis badań

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

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

Ocena
wyników badań

Wyniki badań
powinny być
zgodne z
wymaganiami
punktu 2

W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości
dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 2.
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót
W czasie wykonywania robót należy sprawdzać:
− zgodność wykonania znaków pionowych z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary, wysokość
zamocowania znaków),
− zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5,
− prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3,
− poprawność wykonania fundamentów pod słupki zgodnie z punktem 5.3,
− poprawność ustawienia słupków i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4.
W przypadku wykonania spawanych złącz elementów konstrukcji wsporczych:
− przed oględzinami, spoinę i przylegające do niej elementy łączone (od 10 do 20 mm z każdej strony) należy
dokładnie oczyścić z zanieczyszczeń utrudniających prowadzenie obserwacji i pomiarów,
− oględziny złączy należy przeprowadzić wizualnie z ewentualnym użyciem lupy o powiększeniu od 2 do 4
razy; do pomiarów spoin powinny być stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze,
− w przypadkach wątpliwych można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymałości zmęczeniowej
spoin, zgodnie z PN-M-06515 [18],
− złącza o wadach większych niż dopuszczalne, określone w punkcie 5.5, powinny być naprawione powtórnym
spawaniem.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi są:
a) szt. (sztuka), dla znaków konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych,
b) m2 (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znaków pozostałych.
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8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór ostateczny
Odbiór robót oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.
Odbiór ostateczny powinien być dokonany po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników
pomiarów i badań jakościowych określonych w punktach 2 i 5.
8.3. Odbiór pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego w ST.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− wykonanie fundamentów
− dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,
− zamocowanie tarcz znaków drogowych,
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-06250
2. PN-B-06251
3. PN-B-06712
4. PN-B-19701
5.
6.
7.
8.

PN-B-23010
PN-B-32250
PN-E-06314
PN-H-04651

9.

PN-H-74219

10.

PN-H-74220

11.
12.
13.

PN-H-82200
PN-H-84018
PN-H-84019

14.

PN-H-84020

15.
16.
17.
18.
19.

PN-H-84023-07
PN-H-84030-02
PN-H-93010
PN-H-93401
PN-M-06515

20.

PN-M-69011

21.
22.

PN-M-69420
PN-M-69430

23.

PN-M-69775

Beton zwykły
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania
i ocena zgodności
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Elektryczne oprawy oświetlenia zewnętrznego
Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności
korozyjnej środowiska
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego
zastosowania
Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno
ogólnego przeznaczenia
Cynk
Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki
Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania
cieplnego. Gatunki
Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia.
Gatunki
Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki
Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco
Stal walcowana. Kątowniki równoramienne
Dźwignice. Ogólne zasady projektowania stalowych ustrojów
nośnych
Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych.
Podział i wymagania
Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i
napawania. Ogólne wymagania i badania
Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy
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24.
25.

PN-S-02205
BN-89/1076-02

26.

BN-82/4131-03

27.

BN-88/6731-08

wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i
aluminiowe na konstrukcjach stalowych i żeliwnych.
Wymagania i badania
Spawalnictwo. Pręty i elektrody ze stopów stellitowych i pręty z
żeliw wysokochromowych do napawania
Cement. Transport i przechowywanie.

10.2. Inne dokumenty
28. Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom I. Zasady stosowania znaków
bezpieczeństwa ruchu. Zał. nr 1 do zarządzenia Ministra Transportu
dnia 3 marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 120).

i urządzeń
i Gospodarki Morskiej z

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
- KANALIZACJA DESZCZOWA -

DLA ZADANIA PN.;
„PRZEBUDOWA ODCINKA UL. KOŚCIUSZKI
W MIKOŁOWIE – ŁĄCZNIK DO UL. PUŁASKIEGO WRAZ Z
ODWODNIENIEM I OŚWIETLENIEM”

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót dla zadania PRZEBUDOWA ODCINKA UL. KOŚCIUSZKI W MIKOŁOWIE – ŁĄCZNIK DO
UL. PUŁASKIEGO WRAZ Z ODWODNIENIEM I OŚWIETLENIEM.
1.2. Zakres stosowania SST
Jako część dokumentów Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne należy odczytywać
w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem kanalizacji deszczowej a w szczególności:
budowy kanału deszczowego
budowy przykanalików,
zabudowie studzienek kanalizacyjnych na kanale,
budowa przykanalików od wpustów,
zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego,

-

Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do:
zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej;
wykonania operatu geodezyjnego powykonawczego;
wykonania projektu organizacji ruchu na czas budowy;
wykonania oznakowania placu budowy;
wykonania inspekcji telewizyjnej kanalizacji w razie konieczności ;
wykonanie badania zagęszczenia zasypki sieci wod-kan;
wykonanie badania zagęszczenia podbudowy;
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1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków
opadowych.
1.4.2. Kanały
1.4.2.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków.
1.4.2.2. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych.
1.4.2.3. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji deszczowej.
1.4.2.4. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych.
1.4.2.5. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.
1.4.2.6. Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0 m.
1.4.2.7. Kanał przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niż 1,0 m.
1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i
prawidłowej eksploatacji kanałów.
1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na
załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.
1.4.3.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.
1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód pionowy
umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonego kanału dopływowego
do niżej położonego kanału odpływowego.
1.4.3.5. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do kontroli i
prawidłowej eksploatacji kanałów.
1.4.3.6. Komora połączeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów
dopływowych w jeden kanał odpływowy.
1.4.3.7. Komora spadowa (kaskadowa) - komora mająca pochylnię i zagłębienie dna umożliwiające wytrącenie
nadmiaru energii ścieków spływających z wyżej położonego kanału dopływowego.
1.4.3.8. Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z
utwardzonych powierzchni terenu.
1.4.3.9. Korytko odwadniające-typowy wodociek o szerokości wewnętrznej 200mm, posadowiony na ławie
betonowej, o długości 2x50cm. Przykrycie-ruszt kl. D. Spadek-zgodny ze spadkiem drogi-korytka nie mają
wbudowanego spadku.
1.4.4. Elementy studzienek i komór
1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności
eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika.
1.4.4.2. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia
obsługi do komory roboczej.
1.4.4.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą.
1.4.4.4. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.
1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków.
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory
roboczej.
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1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.4.5.1. Rura ochronna – rura zakładana na istniejące lub projektowane uzbrojenie w celu jego ochrony.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-M00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rury kanałowe
2.2.1. Zastosowane rury w kanalizacji deszczowej:
Do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia zastosowane zostaną materiały i wyroby budowlane
umożliwiające prawidłowe działanie zaprojektowanego systemu kanalizacyjnego. Wszystkie zastosowane
materiały i wyroby winny być wolne od wad fabrycznych, posiadać długą żywotność oraz odpowiednie atesty,
deklaracje zgodności. Przy realizacji przedmiotowej inwestycji kanały o średnicach φ200, φ315 mm projektuje
się z rur litych PVC (SN12) posiadające aprobatę GIG i IBDiM w sztangach wraz z uszczelkami gumowymi.
.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1. Zastosowane studnie
Na kanałach zgodnie z warunkami technicznymi projektuje się studnie umożliwiające bezpośrednie połączenie z
systemami rurowymi wykonane z PEHD ożebrowanych na zewnątrz zgodnie z PN-B-10729:1999 oraz PNEN476:2000, szczelność studzienki odpowiada normie PN/B-10735:1992. Studzienki projektuje się na załomach
trasy oraz na włączeniach wpustów deszczowych do kolektora głównego. Odległości maksymalne pomiędzy
studzienkami nie przekraczają 50,0 m. Projektuje się studzienki o średnicach φ1000. W drogach zastosować
pierścień odciążający żelbetowy. W przypadku braku możliwości zabudowy pierścienia odciążającego
dopuszcza się zastosowanie alternatywnie studni stosując typową zbrojona płytą przykrywową dostosowana do
ruchu samochodowego. Włączenia rury do studni winno zapewnia przejście szczelne producenta dające
szczelność uniemożliwiając infiltracje wody gruntowej i ekfiltrację ścieków.
2.3.2. Włazy kanałowe
Włazy kanałowe należy wykonywać jako:
− żeliwne włazy o średnicy φ600 mm – żeliwo sferoidalne ( wg normy PN-EN 124:2000). Klasa włazu
dostosowana będzie do przewidywanych obciążeń tzn. Na ulicach zastosować włazy klasy D400.
2.3.3. Stopnie złazowe
- żeliwne stopnie (zgodnie z normą PN-64/H-74086 ) złazowe wykonane z żeliwa szarego lub w przypadku
studni systemowych fabrycznie montowane przez producenta.
2.4. Studzienki ściekowe
2.4.1. Wpusty uliczne żeliwne
Wpusty uliczne żeliwne powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-H-74080-04 [13].
2.7. Składowanie materiałów
2.7.1. Rury kanałowe
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo, albo
w pozycji stojącej.
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych.
W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych.
Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia
składowania nie odpowiada ww. wymaganiom.
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.
2.7.2. Kręgi
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Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m.
Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów.
2.7.3. Studzienki prefabrykowane
Studzienki mogą być składowane na otwartej przestrzeni. Promienie słoneczne nie są dla betonu szkodliwe.
Studzienki powinny być składowane pionowo, oparte na dnie uważając na króćce wlotowe i wylotowe. Należy
zwrócić uwagę by króćce nie odkształcały się pod ciężarem studzienki. Elementy studzienek PVC powinny być
chronione przed wpływem promieni słonecznych.
2.7.4. Włazy kanałowe i stopnie
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy
powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona.
2.7.5. Wpusty żeliwne
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokości
maksimum 1,5 m.
2.7.6. Kruszywo
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
− żurawi budowlanych samochodowych,
− koparek przedsiębiernych,
− spycharek kołowych lub gąsiennicowych,
− sprzętu do zagęszczania gruntu,
− wciągarek mechanicznych,
− beczkowozów.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport rur kanałowych
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu, z wyjątkiem rur
betonowych o stosunku średnicy nominalnej do długości, większej niż 1,0 m, które należy przewozić w pozycji
pionowej i tylko w jednej warstwie.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o
więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyżej niż 2 m).
Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne
warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy
od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
4.3. Transport studni.
Studnie powinny być przewożone samochodami o odpowiednim do tego celu przeznaczeniu. Można je
transportować w pozycji pionowej lub poziomej. Platforma transportowa powinna mieć wykładzinę tekturową
lub materiałową. Studnia podczas transportu musi być solidnie przymocowana do podłoża aby uniemożliwić jej
przesuwanie podczas jazdy.
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4.4. Transport włazów kanałowych
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach
po 10 szt. i łączyć taśmą stalową.
4.5. Transport wpustów żeliwnych .
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób
zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu.
4.75 Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie
spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia
temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.
4.8. Transport kruszyw
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.9. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [16].
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Ogólne zasady wykonania robót przygotowawczych zawarto w SST D-01.00.00 „Roboty
przygotowawcze”.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże
Inżynierowi.
Przed przystąpieniem do wykopów miejscami należy usunąć warstwę humusu zgodnie z SST D01.02.02 „Zdjęcie humusu i darniny”.
W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą pompowaną z wykopu z opadów
atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę następujące warunki:
górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 0,15m. ponad szczelnie
przylegający teren,
powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody
poza teren przylegający do wykopu,
w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość.
5.3. Roboty ziemne
Ogólne warunki wykonania robót ziemnych zawarte są w SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu
(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzętu mechanicznego.
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy
prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na
odkład.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m.
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem
przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem.
Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i
obiektów na przewodzie. Grubość warstwy ochronnej wynosi 0,3m.
Materiał zasypu w obrębie strefy ochronnej powinien być gruntem nieskalistym, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno i średnioziarnisty wg PN-74/B-02480 [5].
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Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczowny ubijakiem ręcznym po
obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050 [7]. Pozostałe warstwy dopuszcza się zagęszczać
mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być nie
mniejszy niż 0,97.
5.4. Przygotowanie podłoża
Studnie należy posadawiać na przygotowanym podłożu z warstwy ubitego piasku grubości 10 cm, .
Zasypywanie wykopu wokół studni powinno być wykonane materiałem sypkim w taki sposób, aby
zagwarantować staranne i równomierne wypełnienie wszystkich wolnych przestrzeni po zewnętrznej stronie
studni. Zagęszczenie gruntu wokół studni powinno odbywać się stopniowo wg projektu technicznego. Wymaga
się, aby minimalny stopień zagęszczenia gruntu wg skali Proctora (SP) wynosił dla lokalizacji w terenie
zielonym: 95%, w drodze: 98 – 100%, przy wodzie gruntowej powyżej dna studni: 98 – 100%. Należy unikać
kontaktu dużych i ostrych kamieni z powierzchnią zewnętrzną studni.
Roboty ziemne należy wykonywać częściowo mechanicznie, a częściowo ręcznie wykopem otwartym.
Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczać +/5 cm.
Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o wytrzymałości
powyżej 0,05 MPa wg PN-66/B-02480, dający się wyprofilować wg kształtu spodu przewodu celem
zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości ¼ obwodu.
Rury układać na 20 cm podsypce piaskowej (zagęszczonej do stopnia zagęszczenia Is =0,9) uważając by dno
wykopu było wyrównane, a rura kanalizacyjna stykała się z podłożem na całej swojej długości.
Obsypka przewodu musi być prowadzona, aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 20 cm., z
zagęszczeniem do stopnia zagęszczenia Is=0,95. Obsypkę należy tak wykonać by zagwarantować rurze
dostateczne podparcie ze wszystkich stron, obciążenia mogły być przekazywane równomiernie i nie
występowały szkodliwe obciążenia miejscowe. Należy zwrócić uwagę na poprawne zagęszczenie po obu
stronach przewodu. Materiał służący do wykonania wypełnienia musi spełniać te same warunki co materiał do
wykonania podłoża.
5.5. Roboty montażowe
Włączenia rury do studni winno zapewnia przejście szczelne producenta dające szczelność uniemożliwiając
infiltracje wody gruntowej i ekfiltrację ścieków.
Roboty ziemne należy wykonywać częściowo mechanicznie, a częściowo ręcznie wykopem otwartym.
Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczać +/5 cm.
Przewody podziemne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurami ochronnymi zgodnie z wytycznymi
zawartymi w uzgodnieniach branżowych oraz wg uwag zawartych na rysunkach profili zawartych w niniejszej
dokumentacji. Wykopy w obrębie kolizji z uzbrojeniem podziemnym prowadzić ręcznie oraz tam, gdzie tego
wymaga właściciel posesji.
Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o wytrzymałości
powyżej 0,05 MPa wg PN-66/B-02480, dający się wyprofilować wg kształtu spodu przewodu celem
zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości ¼ obwodu.
Obsypka przewodu musi być prowadzona, aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 20 cm., z
zagęszczeniem do stopnia zagęszczenia Is=0,95. Obsypkę należy tak wykonać by zagwarantować rurze
dostateczne podparcie ze wszystkich stron, obciążenia mogły być przekazywane równomiernie i nie
występowały szkodliwe obciążenia miejscowe. Należy zwrócić uwagę na poprawne zagęszczenie po obu
stronach przewodu. Materiał służący do wykonania wypełnienia musi spełniać te same warunki co materiał do
wykonania podłoża.
Sposób układania rur z PVC,PP winien poznać wykonawca przed przystąpieniem do robót. Szczegóły
wykonania podaje w swoich informatorach producent rur kanalizacyjnych.
Przy montażu złączy kielichowych zwracać uwagę na czystość końcówek rur, prawidłowe umieszczenie
uszczelek w kielichach oraz liniowość i projektowany spadek kanalizacji.
Przy zasypywaniu wykopu gruntem rodzimym, ziemię w wykopie należy zagęszczać warstwami, co 25 – 30 cm.
Zasypkę należy wykonać warstwami gruntem mineralnym, sypkim, drobno-lub średnioziarnistym pozbawionym
kamieni (wg normy normy PN-86/B-02480). Zasypkę należy bezwzględnie zagęszczać warstwami (25-30 cm)
do Is = 0,95.
5.6. Studzienki ściekowe
Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg i placów, powinny być
z wpustem ulicznym żeliwnym i osadnikiem.
Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosić:
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− głębokość osadnika 0,8 m,
− średnica osadnika (studzienki) 0,50 m.
Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien być
usytuowany 2 cm poniżej ścieku jezdni.
Lokalizacja studzienek wynika z rozwiązania drogowego.
5.7. Izolacja.
Studzienki żelbetowe zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną.
Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem.
W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy zabezpieczyć przez
zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorąco wg
PN-C-96177 .
W środowisku silnie agresywnym (z uwagi na dużą różnorodność i bardzo duży przedział natężenia
czynnika agresji) sposób zabezpieczenia rur przed korozją Wykonawca uzgodni z Inżynierem. Rury PVC należy
chronić przed zetknięciem się ze środkiem bitumicznym-izolującym.
5.8. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
Przy zasypywaniu wykopu gruntem rodzimym, ziemię w wykopie należy zagęszczać warstwami, co 25
– 30 cm. Zasypkę należy wykonać warstwami gruntem mineralnym, sypkim, drobno-lub średnioziarnistym
pozbawionym kamieni (wg normy normy PN-86/B-02480). Zasypkę należy bezwzględnie zagęszczać
warstwami (25-30 cm) do Is = 0,95.. Materiał zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany
po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w SST.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i zapraw
i ustalić receptę.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z
częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inżyniera.
W szczególności kontrola powinna obejmować:
− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów
wysokościowych z dokładnością do 1 cm,
− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego
lub betonu,
− badanie odchylenia osi kolektora,
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,
− badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,
− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,
− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
− sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych,
− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić
więcej niż ± 5 cm,
− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,
− odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm,
− odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm,
− odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm,
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− odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym
spadku),
− wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być
zgodny z pkt 5.5.9,
− rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
− roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalika,
− wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne,
− wykonana izolacja,
− zasypany zagęszczony wykop.
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
− oznakowanie robót,
− dostawę materiałów,
− wykonanie robót przygotowawczych,
− wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie,
− przygotowanie podłoża i fundamentu,
− wykonanie włączenia do istniejącej kanalizacji deszczowej.
− ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, studzienek ściekowych,
− wykonanie izolacji rur i studzienek,
− zasypanie i zagęszczenie wykopu,
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-06712
2. PN-B-06751
3.

PN-B-11111

4.

PN-B-11112

5.
6.

PN-B-12037
PN-B-12751

Kruszywa mineralne do betonu
Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki.
Wymagania i badania
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Żwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni
drogowych
Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna
Kamionkowe rury i kształtki kanalizacyjne. Kształty
i wymiary
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7.
8.
9.
10.
11.
12.

PN-B-14501
PN-C-96177
PN-H-74051-00
PN-H-74051-01
PN-H-74051-02
PN-H-74080-01

13.
14.
15.
16.
17.
18.

PN-H-74080-04
PN-H-74086
PN-H-74101
BN-88/6731-08
BN-62/6738-03,04, 07
BN-86/8971-06.00, 01

19.
20.

BN-86/8971-06.02
BN-86/8971-08

Zaprawy budowlane zwykłe
Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco
Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania
Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego)
Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego)
Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania
i badania
Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C
Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych
Żeliwne rury ciśnieniowe do połączeń sztywnych
Cement. Transport i przechowywanie
Beton hydrotechniczny
Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i żelbetowe
„Wipro”
Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe
Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe
i żelbetowe.

10.2. Inne dokumenty
21. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.
22. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki połączeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(11) Studzienki ślepe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (październik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub 60 cm
23. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” - Warszawa,
1979-1982 r.
24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur
„Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.
25. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok” i BPBBO MiastoprojektWarszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespół Doradczy ds.
procesu inwestycyjnego powołany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpień 1984 r.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(Kod CPV 45315100-9)
LINIE ENERGETYCZNE KABLOWE
(Kod CPV 45315300-1)
SPIS TREŚCI
1. CZĘŚĆ OGOLNA
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁOW
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBOT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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1. CZĘŚĆ OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiającego.

Przebudowa odcinka ul. Kościuszki w Mikołowie łącznik do ul. Pułaskiego wraz z
odwodnieniem i oświetleniem – oświetlenie uliczne.
1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robot związanych z instalowaniem linii kablowych.
1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawę opracowania specyfikacji technicznej szczegołowej
(SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
pkt. 1.2. Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzględniające wymagania
Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robot, niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i
jakości tych robot.
1.4. Przedmiot i zakres robot objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania i
odbioru robot związanych z:
– układaniem kabli w ziemi, w kanałach i tunelach, na mostach i pomostach kablowych
oraz w budynkach,
– montaŻem muf i głowic kablowych,
– montaŻem konstrukcji wsporczych do układania kabli,
wraz z transportem i składowaniem materiałow, trasowaniem linii i miejsc posadowienia
fundamentow pod kontenery, robotami ziemnymi i fundamentowymi, przygotowaniem
podłoŻa i robotami towarzyszącymi.
ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robot związanych z:
– kompletacją materiałow potrzebnych do wykonania podanych wyŻej prac,
– wykonaniem wszelkich robot pomocniczych w celu przygotowania podłoŻa (w
szczegolności roboty ziemne, murarskie, ślusarsko-spawalnicze, montaŻ elementow
osprzętu instalacyjnego itp.),
– ułoŻeniem wszystkich materiałow w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną,
– wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich
elementow wyznaczonych w dokumentacji,
– wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich
wyznaczonych kabli i linii,
– przeprowadzeniem wymaganych prob i badań oraz potwierdzenie protokołami
kwalifikującymi montowany element linii energetycznej do eksploatacji.
1.5. Określenia podstawowe, definicje
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi
normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-07,
a takŻe podanymi poniŻej:
Kabel elektroenergetyczny – odmiana przewodu, służąca do przesyłania energii elektrycznej.
Kabel sygnalizacyjny – przewod wykorzystywany w obwodach sygnalizacyjnych, sterowniczych, kontrolnopomiarowych, zabezpieczających.
Linia kablowa – kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka kabli
połączonych rownolegle, ktore wraz z osprzętem ułożone są na wspolnej trasie, łącząc zaciski dwoch urządzeń
elektroenergetycznych.
Trasa kablowa – pas terenu lub przestrzeń, w ktorej osi symetrii ułoŻono jedną lub
więcej linii kablowych.
SkrzyŻowanie – miejsce na trasie kabla, w ktorym rzuty poziome rożnych linii kablowych
pokrywają się lub przecinają.
ZbliŻenie – miejsce na trasie kabla, w ktorym odległość pomiędzy rożnymi liniami
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kablowymi, urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną jest mniejsza niż
odległość dopuszczalna dla danych warunkow układania bez stosowania przegrod lub
osłon zabezpieczających i nie występuje skrzyżowanie .
Studzienka kablowa – przestrzeń podziemna przeznaczona do instalowania muf
kablowych, ułatwiająca przeciąganie i łączenie kabli prowadzonych pod ziemią oraz w
kanałach, rurach, blokach betonowych itp.).
Blok kablowy – osłona otaczająca kabel; posiada otwory przeznaczone do wciągania
kabli.
Napięcie znamionowe kabla Uo/U – napięcie na jakie zbudowano i oznaczono kabel;
przy czym Uo – napięcie pomiędzy Żyłą a ziemią lub ekranem kabla, natomiast U –
napięcie międzyprzewodowe kabla.
W kraju produkuje się kable elektroenergetyczne na napięcia znamionowe: 0,6/1 kV,
3,6/6 kV, 6/10 kV, 8,7/15 kV, 12/20 kV, 18/30 kV, 23/40 kV; dla napięcia 64/110 kV
stosuje się kable olejowe, gazowe lub o izolacji polietylenowej. Ilość Żył tych kabli moŻe
wynosić od 1 do 5, natomiast przekroje znamionowe wg oferty producenta od 1 do 1000
mm2 (praktycznie od 4 mm2).
Kable sygnalizacyjne produkowane są na napięcia znamionowe: 0,6/1 kV – ilość Żył od
2 do 75, przekroje znamionowe od (0,64) 0,75 do 10 mm2.
Żyła robocza – izolowana Żyła wykonana z miedzi lub aluminium: w kablu elektroenergetycznym, słuŻy do
przesyłania energii elektrycznej; w kablu sygnalizacyjnym słuŻy do przesyłania lub odcinania sygnału, impulsu
itp. Jako część przewodząca moŻe występować drut o przekroju kołowym, owalnym lub wycinek koła
(sektorowe) lub linka, złoŻona z wielu drutow o mniejszym przekroju. Ze względu na duże natężenie pola
elektrycznego na ostrych krawędziach ogranicza się stosowanie kabli z
Żyłami sektorowymi do napięć znamionowych 0,6/1 kV i 3,6/6 kV i przekrojach powyżej 16 mm2. śyły
wielodrutowe zapewniają większą elastyczność kabla, są jednak droższe .
Sploty poszczegolnych wiązek, zawierających po kilka Żył splatane są we współosiowe warstwy w kierunkach
przemiennych. Kable sygnalizacyjne posiadają w swej budowie dodatkowo Żyłę licznikową (brązową) i
kierunkową (niebieską) dla ułatwienia rozpoznawania i liczenia kolejnych warstw kabla.
śyła ochronna „Żo” – izolowana Żyła w kablu elektroenergetycznym, oznaczona barwą
zielono-Żołtą izolacji, bezwzględnie wymagana przez określone środki ochrony
przeciwporażeniowej . Łączy metalowe części przewodzące – dostępnego urządzenia
elektrycznego (ktore mogą przypadkowo znaleźć się pod napięciem), części
przewodzące obcych instalacji elektrycznych, głowną szynę (zacisk) uziemiający i
uziemiony punkt neutralny. Stosowana w kablach na napięcie od 0,6/1 kV, przy czym dla
napięć znamionowych do 12/20 kV przekroj Żyły nie musi być identyczny z przekrojem
roboczym kabla (np. dla Żyły roboczej do 50 mm2 – przekroj Żyły ochronnej minimum 16
mm2, natomiast powyŻej 95 mm2 – minimum 50 mm2). Żyła powrotna (stara nazwa „ochronna”) – wymagana
bezwzględnie dla kabli
elektroenergetycznych o izolacji z tworzyw sztucznych na napięcia znamionowe 3,6/6 kV
i wyższe . Wykonana zwykle jako warstwa metaliczna (druty lub taśmy miedziane),
wspołosiowa z przewodzącego ekranu niemetalicznego, znajdującego się na izolacji Żyły lub w środku kabla.
SłuŻy przewodzeniu prądow zwarciowych i wyrownawczych (prądow zakłoceniowych) w układzie
wielofazowym.
Żyła probiercza „Żp” – izolowana Żyła w kablu elektroenergetycznym, zwykle umieszczona w wielodrutowej
Żyle roboczej; słuŻy do pomiarow, sygnalizacji, obsługi urządzenia elektrycznego. Stosowana głownie dla kabli
jednożyłowych , aluminiowych o przekrojach znamionowych ponad 400 mm2, w formie 1-2 Żył o przekroju 1,5
lub 2,5 mm2.
Żyła neutralna – izolowana Żyła robocza, oznaczona kolorem niebieskim, w kablach czteroŻyłowych pełni rolę
przewodu ochronno-neutralnego PEN. Przekroj uzależniony od przekroju roboczego kabla, zwykle mniejszy np.
dla przekrojow roboczych powyżej 35 mm2 moŻe wynosić 50% tego przekroju.
Mufa kablowa – osprzęt kablowy służący połączeniu odcinkow kabla lub kabli.
Głowica kablowa – osprzęt kablowy służący wykonaniu zakończeń kabli, ułatwiających
ich podłączenie do innego elementu instalacji elektrycznej.
Przygotowanie podłoŻa – zespoł czynności wykonywanych przed układaniem kabli
mających na celu zapewnienie moŻliwości ich ułoŻenia zgodnie z dokumentacją; zalicza
się tu następujące grupy czynności:
– wiercenie i przebijanie otworow przelotowych i nieprzelotowych,
– osadzanie kołkow w podłoŻu, w tym ich wstrzeliwanie,
– montaŻ uchwytow do mocowania i układania kabli oraz montaŻ powłok z tworzyw
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sztucznych lub metalowych,
– montaŻ konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych,
– odkrywanie i zakrywanie kanałow kablowych.
1.6. Ogolne wymagania dotyczące robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczące robot podano w
ST „Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.
1.7. Dokumentacja robot montażowych
Dokumentację robot montażowych elementow instalacji elektrycznej stanowią: – projekt budowlany i
wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegołowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŻytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami Dz. U.
z 2005 r. Nr 75, poz. 664), – specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku
zamowień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegołowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŻytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), – dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŻu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z poźniejszymi zmianami),
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uŻytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow
lub zalecenia producentow dotyczące stosowania wyrobow,
– protokoły odbiorow częściowych, końcowych oraz robot zanikających i ulegających
zakryciu z załączonymi protokołami z badań kontrolnych,
– dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z
dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z poźniejszymi zmianami).
Montaż elementow instalacji kablowych linii energetycznych oraz transformatorow kontenerowych należy
wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i szczegołowej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot montażowych i instalacyjnych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamowienia.
1.8. Nazwy i kody robot objętych zamówieniem:
Grupy robot, klasy robot lub kategorie robot
4 5 3 1 5 1 0 0 – 9 INSTALACYJNE ROBOTY 4 5 3 1 5 3 0 0 – 1 LINIE ENERGETYCZNE –
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁOW
Wszelkie nazwy własne produktow i materiałow przywołane w specyfikacji służą ustaleniu
pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogow technicznych założonych w
dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań.
Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentow pod warunkiem:
– spełniania tych samych właściwości technicznych,
– przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).
2.1. Ogolne wymagania dotyczące właściwości materiałow, ich pozyskiwania i
składowania podano w ST „Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 Do wykonania i montażu
instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiornikow energii elektrycznej w obiektach budowlanych należy
stosować kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w
budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla ktorych producent lub jego
upoważniony przedstawiciel:
– dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego
systemu oceny zgodności,
– wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisow
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bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego
(CEE), aprobaty techniczne,
– oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
– wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobow mających
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa,
– wydał oświadczenie, Że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnioną.
Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest moŻliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym
montaŻu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.
2.2. Rodzaje materiałow
Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Jednocześnie praktyczne przykłady zastosowania
elementow linii kablowych, w tym urządzeń elektroenergetycznych zawierają opracowania typizacyjne –
szczególnie albumy producentow lub specjalizujących się w tym zakresie biur naukowo-badawczych i
projektowych, ktore mogą być wykorzystane w praktyce.
2.2.1. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne – rodzaje i układy
a) Izolacja Żył – jako izolację stosuje się papier, gumę i tworzywa sztuczne. Izolacja papierowa wykonana jest z
taśm z papieru kablowego przesyconego syciwem elektroizolacyjnym, dla polepszenia własności
dielektrycznych i utrudnienia procesu zawilgocenia izolacji. Syciwa mogą być ściekające (dla kabli układanych
standardowo) lub nieściekające (dla kabli układanych przy duŻych roŻnicach poziomow) – kable te dodatkowo
zabezpiecza powłoka (pancerz ołowiany).
b) Powłoka – chroni izolację kabla przed czynnikami zewnętrznymi, głownie wilgocią, szkodliwymi związkami
chemicznymi, podwyŻsza takŻe bezpieczeństwo Użytkowania kabla w określonym środowisku. Stosuje się
powłoki metalowe: ołowiane i aluminiowe oraz z taśm stalowych lub z tworzyw sztucznych. Obecnie coraz
szersze zastosowanie znajdują kable z powłoką z tworzyw sztucznych usieciowanych, o zwiększonej odporności
na działanie ognia – klasa ich ognioodporności zawarta jest w symbolu kabla np. (N)HXH FE180/E90 0,6/1 kV.
c) Wypełnienie – materiał izolacyjny, stosowany pomiędzy Żyłami kabla a powłoką, w
celu ograniczenia moŻliwości jonizacji powietrza w przestrzeni wnętrza kabla. Jako
wypełnienie stosuje się: papier, tworzywa sztuczne, materiały włoknopochodne
nasycone olejami.
d) Pancerz – stosowany dla ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, w
formie drutow lub taśm stalowych zabezpieczonych przed korozją np. ocynkowanych,
nawiniętych spiralnie na osłonę powłoki kabla.
e) Osłona zewnętrzna – (warstwa wytłoczona lub zewnętrzny obwoj) chroni kabel
przed szkodliwym wpływem czynnikow chemicznych i wilgoci. Osłony wykonuje się z
materiałow włoknopochodnych, pokrytych warstwą polewy ochronnej lub z tworzyw
sztucznych (polwinitu lub polietylenu).
f) Oznaczenia kabli – w celu łatwiejszego rozróżniania i identyfikacji kabli opracowano
krajowe systemy oznaczania kabli, roŻniące się między sobą symboliką, zwykle zbieżne z zawartością
informacji o danym kablu np. polskie oznaczenie OWY 300/500V i odpowiednik wg symboliki DIN: H05VV-F.
W opisie symbolami zawarte są najczęściej dane na temat: materiału Żył, typu izolacji, ochronności ogniowej
(lub o rozprzestrzenianiu się ognia), typu powłoki, izolacji, opancerzenia, rodzaju syciwa, typu żył specjalnych
itp., za symbolem literowym umieszcza się symbol cyfrowy, zawierający dane o napięciu fazowym i
międzyprzewodowym oraz na końcu symbolu
ilość i przekroj żył.
2.2.2. Osprzęt kablowy – mufy i głowice
Służą do połączeń i zakończeń kabli, zapewniając zachowanie moŻliwie niezmienionych właściwości
użytkowych kabla oraz uniemoŻliwiając przenikanie wilgoci do wnętrza kabla. Mufy kablowe wykonywane są
jako przelotowe lub odgałęźne (trojnikowe), głowice kablowe jako wnętrzowe i napowietrzne; dla prawidłowego
ich montaŻu opracowano „karty montażowe ”, oddzielnie dla każdego z rodzajow osprzętu. „Karty montażowe”
zostały usystematyzowane wg metody zakończenia lub połączenia kabli:
– Zakończenia bezgłowicowe – stosowane dla wnętrzowych zakończeń kabli na

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

89

napięcie do 1 kV i napowietrznych do 3,6/6 kV, pod warunkiem niełączenia w mufie z
kablami o izolacji papierowej oraz zabezpieczenia przed wnikaniem wody i skroplin.
– Osprzęt tradycyjny oraz jego modyfikacje – przeznaczony dla złączy na niskie i
średnie napięcia, wykonywanych na kablach o izolacji papierowej i polwinitowej. W
skład osprzętu tradycyjnego wchodzą:
Korpusy

metalowe, chroniące przed uszkodzeniami mechanicznymi (Żeliwne,
aluminiowe lub inne),
Izolatory

porcelanowe, izolatory i rury izolacyjne i ochronne z tworzyw sztucznych do
ochrony przed oddziaływaniem wpływow atmosferycznych przy głowicach
napowietrznych,
Środki

ochrony przed wilgocią np. syciwa, zalewy bitumiczne, impregnaty,
Papier

izolacyjny do odtwarzania izolacji przy złączu.
– Osprzęt z taśm – stosowany głownie dla kabli YHAKXS na napięcia znamionowe
15-20 kV, o izolacji z tworzyw sztucznych – polietylenowej.
WyroŻnia się następujące typy taśm:
Połprzewodzące,

wykonane jako samoprzylepne, słuŻą do likwidacji i łagodzenia ostrych elementow części
przewodzącej (metalowe złączki, końcowki, ekrany lub elementy o nieregularnych kształtach),
Sterujące,

wykonane jako samoprzylepne, słuŻą do regulacji pola elektrycznego przy
krawędziach, po usunięciu ekranu kabla na napięcie powyŻej 6 kV
Izolacyjne

– wykonane jako samoprzylepne lub przylepne, służą do odtwarzania izolacji kabla. Taśmy
przylepne, stosowane jako izolacja lub ochrona przed wilgocią kabli na napięcie do 1 kV.
– Osprzęt z Żywic chemoutwardzalnych – przeznaczony do kabli o izolacji papierowej i z
tworzyw sztucznych na napięcie znamionowe 1-10 kV. MontaŻu dokonuje się metodą
odlewania kadłubow z Żywicy epoksydowej w formie rozbieralnej (wielokrotnego użytku) lub nierozbieralnej.
– Osprzęt z materiałów termokurczliwych i zimnokurczliwych – przeznaczony do kabli
o izolacji z tworzyw sztucznych na napięcie znamionowe do 1 kV dla materiałow
termokurczliwych i do 6 kV dla materiałow zimnokurczliwych. Do produkcji osprzętu
wykorzystuje się tworzywa sztuczne usieciowane, posiadające własność
odkształcalności powrotnej (pamięć kształtu) po podgrzaniu lub po ochłodzeniu.
– Osprzęt mieszany (kombinowany), prefabrykowany i inne – przeznaczony do dokonywania połączeń lub
zakończeń kabli, z pominięciem wad innych typow osprzętu lub w sposob nietypowy np. rożnych typow kabli.
2.2.3. Urządzenia stacyjne prefabrykowane, instalowane w ramach linii kablowych
Stanowią punkty węzłowe linii kablowych (stacje transformatorowe), wyposażone po stronie gornego i dolnego
napięcia w urządzenia do rozdziału energii (zasilanie bezpośrednie odbiornikow lub rozdzielnic), zbudowane
jako prefabrykaty wolnostojące, gotowe do montażu w miejscu wbudowania. Przeznaczone są do zasilania
osiedli mieszkaniowych, zakładow przemysłowych i warsztatow rzemieślniczych, terenow rekreacyjnych i
placow budowy. Posadowienie dla stacji stanowią prefabrykowane lub
wykonane na budowie fundamenty Żelbetowe lub konstrukcje stalowe.
– Stacje transformatorowe kontenerowe w obudowie betonowej – fundament, ściany
konstrukcyjne i dach wykonane są jako Żelbetowe (min. kl. B 30), wyposażenie stacji
wg potrzeb:
Stacje

z wewnętrznym korytarzem obsługi dla transformatorow o mocy
max. 1000 kVA, mogą być dwutransformatorowe, z rozdzielnicą SN w
izolacji powietrznej lub w izolacji SF6,
Stacje

z obsługą zewnętrzną (Minibox) z rozdzielnicą SN w izolacji SF6,
Małogabarytowa

stacja betonowa (tzw. „Słup ogłoszeniowy”) z
wewnętrznym korytarzem obsługi,
Podziemna

stacja transformatorowa,
Niestandardowe

stacje (projektowane pod indywidualne potrzeby klienta).
– Stacje transformatorowe kontenerowe w obudowie metalowej – ze względu na swe
niewielkie rozmiary przydatne są w terenie gęsto zabudowanym i strefach ochronnych,
– Stacje transformatorowe kontenerowe w obudowie specjalnej – przeznaczone do
zasilania w miejscach o szczegolnych wymaganiach np. dla gornictwa.
2.2.4. Wsporniki i drabinki kablowe
Służą do układania kabli, między innymi, w tunelach i kanałach i produkowane są jako stalowe elementy z
blachy o długości przeważnie 2 lub 3 m. Jako materiał na drabinki kablowe uŻywa się blach o zwiększonej
odporności korozyjnej na powietrzu np. blachy stalowe ocynkowane o grubości 0,5 do 1,0 mm. Istnieje szereg
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wzorow przekroju drabinek, najczęściej jest to „C” lub „U”; dodatkowo produkuje się szereg łącznikow
ułatwiających prowadzenie linii kablowej wg PT. Drabinki układa się na wspornikach lub mocuje bezpośrednio
do podłoża, przy czym odległość pomiędzy punktami podparcia powinna być mniejsza niŻ 3 m. Kable układane
poziomo nie wymagają mocowania, z
wyjątkiem kabli jednoŻyłowych tworzących jedną linię. Kable układane pionowo należy mocować do drabinki
przy użyciu uchwytow indywidualnych, systemowych lub taśm do mocowania kabli.
2.2.5. Specyfikacja materiałowa
Szczegoły dotyczace specyfikacji materiałowej zwiera Projekt Techniczny
Przebudowa odcinka ul. Kościuszki w Mikołowie łącznik do ul. Pułaskiego wraz z odwodnieniem
oświetleniem – oświetlenie uliczne i Kosztorys inwestorski.

i

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałow do robot montaŻowych linii
energetycznych
Wyroby do robot montaŻowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące
warunki:
– są zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegołowej) SST,
– są właściwie oznakowane i opakowane,
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych prefabrykatow rownież karty katalogowe wyrobow lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobow,
– dostawa kabli o izolacji, powłoce lub osłonie z tworzyw sztucznych powinna odbywać
się przy temperaturze wyŻszej niŻ –15°C, natomiast bębny z nawiniętym kablem nie mogą być zrzucane i
przewracane na ich tarcze (na płask).
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montaŻowych – wyrobow i materiałow nieznanego pochodzenia.
Przyjęcie materiałow i wyrobow na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.4. Warunki przechowywania materiałow do montażu instalacji elektrycznych
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
Kable należy przechowywać na bębnach lub jeśli ilość kabla jest niewielka zwinięte
w tzw. „osemkę”. Końce kabli producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci
do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrow (ciągłość
żył, przekroj), w przypadku gdy dokonuje się odcięcia części kabla – naleŻy zabezpieczyć
pozostający w magazynie odcinek zalutowaną osłoną ołowianą lub kapturkiem, najlepiej
termokurczliwym. W magazynie o miękkim podłożu należy ułożyć twarde podkłady pod
tarcze bębna i zabezpieczyć klinami przed samoczynnym toczeniem.
Pozostały sprzęt i osprzęt podstawowy i pomocniczy należy przechowywać w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych itp. Szczegolnie należy chronić przed
wpływami atmosferycznym oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow
opakowanych powinno być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.1. Ogolne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogolne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 3
Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogolne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Transport materiałow
Podczas transportu na budowę ze składu przyobiektowego do miejsca wbudowania,
należy zachować ostroŻność aby nie uszkodzić materiałow do montażu . Minimalne temperatury wykonywania
transportu ze względu na moŻliwość uszkodzenia izolacji, wynoszą dla kabli nawiniętych na bębny: –15°C oraz
–5°C dla zwiniętych w „osemkę”odcinkow.
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Stacje kontenerowe lub ich elementy konstrukcyjne naleŻy przewozić zgodnie z instrukcjami i zaleceniami
producenta. Stosować dodatkowe opakowania materiałow w przypadku moŻliwości uszkodzeń transportowych.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST „Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacją techniczną i umową oraz za
jakość zastosowanych materiałow i jakość wykonanych robot.
Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami
inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do robot naleŻy dokonać przy udziale geodety trasowania
przebiegu linii energetycznej, z zaznaczeniem np. palikami jej charakterystycznych
punktow.
5.2. Układanie kabli
Przy układaniu kabli w ziemi zakres robot obejmuje:
– wyznaczenie trasy linii kablowej,
– wykonanie robot ziemnych, w tym staranne ubijanie warstwami przy zasypywaniu
dołow oraz wymianę gruntu w przypadku nieodpowiedniego składu gruntu rodzimego,
– nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego,
– układanie kabli w rowach i wykopach,
– układanie kabli w rurach i blokach, ułoŻonych w ziemi,
– ułoŻenie folii oznaczeniowej,
– zasypanie rowow i wykopow kablowych z rozplantowaniem lub wywiezieniem
nadmiaru ziemi.
Uwagi dodatkowe:
1. Wytyczanie trasy linii kablowej powinien dokonywać uprawniony geodeta, lub za zgodą
inwestora – wykonawca robot, na podstawie projektu technicznego linii oraz map geodezyjnych. Przebieg trasy
wyznaczają wbijane w grunt paliki drewniane lub pręty metalowe. NaleŻy jednocześnie prowadzić trasę
kablową w taki sposob, aby zachować odpowiednie odległości od innych elementow znajdujących się w ziemi,
w okolicy trasy np. minimum 50 cm od fundamentow budynkow i granicy pasa jezdni, 150 cm od rosnących
drzew, itp. Szczegołowe wartości odległości kabli od innych
elementow znajdujących się w ziemi zawiera norma N SEP-E-004.
2. Roboty ziemne: ze względu na podobieństwo do wykopow wykonywanych przy
robotach liniowy dla instalacji sanitarnych naleŻy przyjąć zasady zawarte w ST Kod
CPV 45111200-0 pt.: „Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopow liniowych pod
rurociągi w gruntach kat. I-IV”.
3. W przypadku rozpoczynania prac ziemnych, dla robot prowadzonych w terenie
zabudowanym lub dostatecznie nierozpoznanym, naleŻy zwrocić szczegolną uwagę
aby nie uszkodzić istniejącego uzbrojenia. W tym celu, przy zachowaniu duŻej
ostroŻności, naleŻy dokonać przekopow probnych na głębokość większą od
projektowanego dna wykopu i o długości około 2 m przez linię trasy kablowej,
prostopadle do jej osi. Podobne obostrzenia dotyczą wykopow prowadzonych przy
istniejących budynkach i budowlach.
Szerokość rowu kablowego zaleŻy od liczby i rodzaju kabli układanych rownolegle,
jednak nie powinna być mniejsza od: 30 cm dla głębokości do 60 cm i 40 (50) cm w
pozostałych przypadkach.
Głębokość minimalna układania, mierzona w osi kabla, zaleŻy od rodzaju,
przeznaczenia oraz napięcia znamionowego kabla (ze względu na warstwę podsypki
piaskowej oraz średnicę kabla wykop jest kilkanaście centymetrow głębszy):
– 50 cm dla kabli układanych pod chodnikami i przeznaczonymi do zasilania
oświetlenia, związanego z ruchem drogowym,
– 70 cm dla pozostałych rodzajow i przeznaczeń kabli o napięciu do 1 kV,
– 80 cm dla kabli o napięciu do 15 kV, układanych poza terenami rolniczymi,
– 90 cm dla kabli o napięciu do 15 kV, układanych na terenach rolniczych,
– 100 cm dla kabli o napięciu powyŻej 15 kV.
Ręczne wykopy naleŻy wykonywać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i wg
zaleceń jak w ST „Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty
ziemne” kod CPV 45111200.
4. Linie kablowe pod drogami, ulicami, torami kolejowymi należy prowadzić w osłonach

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

92

otaczających (rury ochronne lub bloki kablowe), układanych w wykopach. W niektórych przypadkach można
dokonać ułożenia osłon bez konieczności rozbiórki drogi, toru lub ulicy, stosując technologię podkopow i
przeciskow. Podkopy wykonuje się specjalnymi łopatami, ktore posiadają zmniejszoną powierzchnię roboczą
oraz wydłużone trzonki, w celu ułatwienia kopania. Przeciski wykonuje się specjalnie do tego celu
przystosowanymi urządzeniami.
5. Układanie kabli w rowach i wykopach:
– Kabel naleŻy ułoŻyć na dnie wykopu na podsypce piaskowej grubości min. 10 cm
–dopuszcza się pominięcie podsypki dla gruntow piaszczystych. Linia układanego kabla powinna być falista,
aby ilość ułoŻonego kabla była większa o 1-3% od długości wykopu. Zasadą jest układanie w jednym rowie
kabli na jednym poziomie, przy czym odległość minimalna od kabli sąsiednich zaleŻy od napięcia
znamionowego i wynosi: 10 cm dla kabla do 1 kV i 25 cm dla kabla powyżej 1 kV. Dla kabli układanych na
terenie zakładu przemysłowego dopuszcza się warstwowe układanie kabli, z zachowaniem odległości 15 cm
pomiędzy warstwami i oddzieleniem warstw od siebie przegrodami np. z cegieł lub bloczkow betonowych. Dla
ułatwienia lub umożliwienia robot naprawczych należy przewidzieć układanie kabli z zapasem, przy każdym
elemencie, gdzie następuje połączenie lub podłączenie kabla (mufy, złącza kablowego, stacji transformatorowej
itp.),
– Stosuje się dwa sposoby układania kabli:
– ręczny:
a) przenoszenie lub przesuwanie kabla w rękach,
b) przesuwanie kabla na rolkach
– mechaniczny:
a) przemieszczanie kabla, znajdującego się na bębnie, wożonym przez pojazd (traktor z przyczepą lub
skrzyniowy samochod ciężarowy o napędzie terenowym, stojaki do bębnow), b) przy pomocy rolek
napędzanych (skrzyniowy samochod ciężarowy , wyposażony w ciągarkę i Żurawik, zespoł rolek i zasilanie ich
napędow poprzez agregat prądotworczy lub zestaw kabli przenośnych, stojaki do bębnow),
c) przy pomocy ciągarki (tzw. uciąg czołowy) – podobny zestaw jak dla układania
przy pomocy rolek napędzanych, dodatkowo komplet uchwytow na Żyły i
pończoch stalowych. W celu uniknięcia uszkodzeń kabla wciągarka musi być
wyposażona w ogranicznik siły ciągnięcia, jej wartość dopuszczalną wyznacza
się w zależności od całkowitego przekroju kabla.
– Zasypanie następną warstwą piaskową grubości min. 10 cm i ubicie warstwy, a
następnie gruntem rodzimym ubijanym warstwami grubości do 15 cm (większość
inwestorow wymaga wymiany gruntu wykopu na piasek),
– Ułożenie folii oznaczeniowej o grubości powyżej 0,5 mm i o szerokości powyŻej 20 cm,
przykrywającej przysypany warstwą piasku kabel. Kolory folii używanych do oznaczeń wskazują napięcie
znamionowe kabla: niebieska do 1 kV i czerwona powyżej 1 kV.
6. Układanie kabli w rurach i blokach umieszczonych w ziemi:
Kable układane w miejscach, gdzie są szczegolnie narażone na uszkodzenia, chroni
się poprzez osłony kablowe z rur kanalizacyjnych kamionkowych, PCV sztywnych lub
giętkich, stalowych oraz jedno- lub wielootworowych blokach betonowych. Instalacje osłonowe dłuższe niż 60
m lub posiadające rozgałęzienia i zmiany kierunku prowadzenia linii kablowej wyposaża się w studnie kablowe.
Studnie Żelbetowe są najpopularniejsze i posiadają wymiary minimalne 800x800 mm, powinny posiadać
odwodnienie (kanalik) i zamykany właz lub przykrycie z płyty betonowej lub
Żelbetowej, a także odpowietrznik dla umożliwienia odpływu ewentualnych gazow jakie
mogą się zebrać w studzience. Średnica otworu osłony kabla powinna mieć co najmniej 1,5 średnicy kabla,
jednak nie mniej niŻ 50 mm. Zasadą jest prowadzenie jednego kabla w danym otworze, jednak dopuszcza się
odstępstwa od tej zasady w przypadku zestawu kabli jednoŻyłowych tworzących wiązkę wielofazową, zestawu
kabli sygnalizacyjnych podłączonych do jednego urządzenia, zestawu kabli energetycznych i sygnalizacyjnych
podłączonych do jednego urządzenia. Po wprowadzeniu kabla (lub kabli) do osłony naleŻy oba końce
uszczelnić, szczególnie kiedy następuje przejście pomiędzy odrębnymi strefami wydzielenia pożarowego
(stosuje się wtedy przepusty ogniowe lub specjalne materiały izolujące, w zależności od wymaganego stopnia
ochrony pożarowej ). Wciąganie kabli do rur można wykonywać przy budowie nowych linii, niekiedy występuje
konieczność wykonania
osłon kablowych na ułoŻonych wcześniej kablach lub ich odcinkach – wtedy stosuje
się technologię z zastosowaniem rur osłonowych dwudzielnych.
7. Układanie kabli w kanałach i tunelach
Kanały kablowe wykonuje się jako element przykrywany na całej długości płytami, prowadzony w podłodze lub
w ziemi a takŻe w stropie lub w ścianie budynku albo budowli. Szczegolną formą tej technologii układania kabli
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jest prowadzenie linii kablowej pod podłogą podniesioną lub techniczną np. w korytach kablowych
prefabrykowanych. Przykrycie kanału może być zdejmowane całkowicie lub
odcinkowo. Kanały nie są przystosowane do poruszania się obsługi w jego wnętrzu,
natomiast powinny być podzielone na odcinki poprzez wygrodzenia pożarowe (grodzie). Grodzie naleŻy
wykonywać jeśli długość kanału przekracza 50 m, najprostszą grodzią moŻe być warstwa piasku o grubości 1 m,
obmurowana obustronnie cegłą. Tunele kablowe pozwalają na poruszanie się wewnątrz obsługi. Wygrodzenia
pożarowe w formie ścian ceramicznych lub płyt gipsowo-kartonowych
izolowanych wewnątrz materiałami ognioodpornymi z drzwiami przełazowymi, stosuje
się co 100 m długości tunelu. Jeśli strefy pożarowe nie przekraczają 50 m wystarczy otwor rzełazowy (bez
drzwi). Kanały i tunele kablowe powinny być budowane z materiałow niepalnych, maksymalnie ograniczać
wnikanie wody i wilgoci do wnętrza, posiadać system odprowadzania wody ściekowej i kondensacyjnej oraz
system przewietrzania, jednocześnie umożliwiać swobodny dostęp do kabli w czasie ich układania, kontroli lub
wymiany. Wysokość minimalna tuneli wynosi 2 m, szerokość
komunikacyjna nie mniej niŻ 80 cm. W kanałach i tunelach układać można kable o powłoce:
– ołowianej,
– aluminiowej z osłoną przeciwkorozyjną trudno palną lub bez niej, jeśli środowisko
nie jest niszczące dla aluminium i powłoka nie jest wykorzystywana jako Żyła
ochronna,
– z tworzyw sztucznych.
Układanie kabli w kanałach i tunelach naleŻy przeprowadzić z zachowanie odpowiednich odległości pomiędzy
kablami, innymi rurociągami, ścianami i dnem. Ważne
jest zachowanie rozdziału w grupach napięć
znamionowych kabli i montaż poszczególnych typow na wydzielonych wspornikach np. wspornik SN, koryto
nn, kable sygnalizacyjne, itp. Wyjątek stanowią zestawy kabli jednoŻyłowych tworzących wiązkę wielofazową,
zestawy kabli sygnalizacyjnych podłączonych do jednego
urządzenia, zestawy kabli energetycznych i sygnalizacyjnych podłączonych do jednego urządzenia,
stanowiących tory jednej linii wielofazowej i zasilające instalację oświetleniową, ktore mogą się stykać.
Układanie kabli może odbywać się sposobem ręcznym lub mechanicznie. Do układania kabli służą wsporniki
lub drabinki kablowe sposoby mocowania kabli zawiera pkt. 2.1.4. Odległości minimalne pomiędzy sąsiednimi
mocowania kabli układanych na pochyłościach wynoszą od 40 do 150 cm,
w zależności od kąta układania i rodzaju kabla. Kable bez pancerza należy mocować przy użyciu uchwytow z
elastycznymi (miękkimi) wkładkami i szerokości co najmniej
rownej średnicy zewnętrznej kabla, aby zapobiec uszkodzeniom powłok izolacyjnych.
8. Układanie kabli w budynkach
Wszelkie typy kabli z wyjątkiem, posiadających osłonę ochronną włoknistą, układa się
bezpośrednio na ścianach lub sufitach, na konstrukcjach wsporczych osadzonych
w elementach konstrukcyjnych budynku oraz kanałach – niektore sposoby układania
omowiono w pozycjach poprzednich. Szczegolną uwagę należy zwrocić przy przejściach kabli przez ściany i
stropy z zastosowaniem przepustow kablowych. Rura lub specjalny przepust powinny być
zabetonowane lub wmurowane w otwor, oba końce uszczelnione materiałem niepalnym na długości 8 cm dla
stropow i 10 cm dla ścian. Dodatkowe zabezpieczenia wykonuje się w przypadkach szczegolnych np. izolacja od
Żrących oparow (pomieszczenia akumulatorowni) lub p-poŻarowa przy przejściu pomiędzy wydzielonymi
strefami ochrony pożarowej i wewnątrz stref. Dla pomieszczeń
zagrożonych pożarem lub wybuchem przepusty powinny być oddzielne dla każdego kabla, rownież
jednożyłowego . Skrzyżowania kabli należy wykonać w taki sposob, aby minimalne odległości pomiędzy
kablami wynosiły: 5 cm dla kabli na napięcie do 1 kV i 15 cm dla kabli na napięcie powyżej 1 kV. Odległości
minimalne od rurociągow podaje N SEP-E-004 i wynoszą od 20 do 150 cm. Jeśli nie można spełnić warunkow
minimalnej odległości, podanych w normie jw., należy bezwzględnie prowadzić kable w rurach ochronnych.
9. Układanie kabli na mostach, pomostach, budowlach wodnych (mola, nabrzeża itp.)
Podstawowym warunkiem jest zapewnienie zachowania właściwości konstrukcyjnych
budowli, na ktorej układa się kable. Stosuje się kable o powłokach z tworzyw
sztucznych lub metalowych oraz kable opancerzone drutami stalowymi. Przy
układaniu kabla na mostach wymagana jest odporność na drgania, co osiąga się
poprzez dobor kabla lub konstrukcję osłon i kanałow, takŻe wymagane jest uziemienie
linii po obu stronach mostu. Szczegołowe metody układania kabli na mostach,
pomostach budowlach wodnych dobiera się, uwzględniając miejscowe warunki.
5.3. Montaż osprzętu kablowego i oznaczanie linii kablowych
– montaż muf i głowic kablowych,
Uwagi dodatkowe:
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1. Montaż osprzętu kablowego powinni wykonywać pracownicy dodatkowo przeszkoleni
przez producenta lub organ uprawniony, w czasie tego samego dnia.
2. Stosowany osprzęt powinien być nowy, chyba Że inwestor wyda pisemną zgodę na
ponowne zastosowanie osprzętu pochodzącego z demontażu .
3. Osprzęt powinien być montowany w miejscu docelowego ułożenia lub jeśli to jest
niemożliwe w najbliższym sąsiedztwie np. obok rowu kablowego. Nie wolno
wykonywać połączenia głowic kablowych na poziomie terenu, a następnie
umieszczać je na wymaganej wysokości, na słupie.
4. Nie wolno stosować muf w miejscach zagrożonych wybuchem, natomiast w miejscach
ogolnodostępnych powinny znajdować się w studzienkach kablowych np. na mostach.
5. Przy montażu zestawu muf na kablach jednoŻyłowych, tworzących wiązkę, należy kolejne mufy montować z
przesunięciem odpowiadającym długości mufy + min. 1 m.
– oznaczanie linii kablowych.
Uwagi dodatkowe:
1. Oznaczniki kabli stosuje się w celu umożliwienia identyfikacji ułożonych i będących
pod napięciem kabli. Rozmieszczenie oznacznikow powinno ułatwiać prace
pracownikom dokonującym rozpoznania i dlatego należy oznaczniki montować: na
końcach i łukach kabla, w sąsiedztwie osprzętu (mufy i głowice) oraz w miejscach
charakterystycznych takich jak, skrzyżowania , przepusty, zbliżenia , a także w prostych
odcinkach linii kablowej ułożone j w ziemi co 10 m, natomiast w kanałach, tunelach,
pomostach co 20 m.
2. Prawidłowe oznaczenia kabla powinny zawierać następujące dane:
– Użytkownika , symbol i numer ewidencyjny linii kablowej,
– rok ułożenia kabla,
– symbol typu i przekroj kabla wg odpowiedniej normy,
– znak fazy (przy kablach jednożyłowych),
3. Znakowanie trasy kablowej
W terenie nie zabudowanym oznacza się trasę poprzez wkopanie wzdłuż trasy słupkow betonowych z literą „K”
oraz nazwą uŻytkownika i kierunkiem przebiegu. Miejsca oznakowania: początek i koniec trasy, skrzyżowania ,
zbliżenia , zmiany kierunku oraz na odcinkach prostych co 100 m. Zaleca się podobnie oznaczać miejsca
montażu muf z tym, Że stosuje się wtedy oznaczenie literowe „M”. Miejsce zainstalowania muf moŻna takŻe
oznaczać na budynkach lub innych trwałych elementach zabudowy przy pomocy tabliczek, zamocowanych na
wysokości 1,5 m nad poziomem terenu.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakości robot podano w ST „Wymagania ogolne” Kod
CPV 45000000-07 pkt 6
6.2. Szczegołowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań kabli i przewodow zawarty jest w PN-IEC 603646-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000
6.3. Ponadto naleŻy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin
częściowych i końcowych polegających na kontroli:
– zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
– jakości i zgodności wykonania robot z ustaloną w dokumentacji powykonawczej,
normami, przepisami budowy oraz bhp,
– poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokołem przez wykonawcę montażu ,
– pomiarach rezystancji uziemień i wszelkich innych wynikających z dokumentacji
technicznej, norm, przepisow budowy i eksploatacji lub uzgodnień z Inwestorem.
Po wykonaniu oględzin naleŻy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Na pisemne
wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą zasadniczego wpływu na jakość
funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i
wielkość potrąceń za obniżoną jakość.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
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7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogolne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Szczegołowe zasady przedmiaru i obmiaru robot montaŻowych instalacji linii
kablowych
Obmiaru robot dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary
odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak:
– dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t,
– dla kabli: km, m lub kpl.,
– dla osprzętu linii: szt., kpl.,
– dla robot ziemnych: m lub m3.
7.3. W specyfikacji technicznej szczegołowej dla robot montażowych budowy linii
kablowej, opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamowienia, można ustalić inne szczegołowe zasady
przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robot W szczegolności moŻna przyjąć zasady podane w katalogach
zawierających
jednostkowe nakłady rzeczowe dla odpowiednich robot jak np. 1 km linii.
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST „Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8
8.2. Warunki odbioru instalacji energetycznych i urządzeń
8.2.1. Odbior międzyoperacyjny
Odbior międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robot
mających wpływ na wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.:
– kanały kablowe, bloki, rury osłonowe,
– montaŻ koryt, drabinek, wspornikow,
– podsypki i zasypki,
– stacje transformatorowe – kontenerowe wraz z fundamentami.
8.2.2. Odbior częściowy
Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robot zanikających oraz elementow urządzeń, ktore
ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po
całkowitym ukończeniu prac.
Podczas odbioru naleŻy sprawdzić prawidłowość montaŻu oraz zgodność z
obowiązującymi przepisami i projektem:
– wydzielonych instalacji np. instalacja uziemiająca,
– wykonanie wykopow, jakość i prawidłowość wykonania fundamentow.
8.2.3. Odbior końcowy
Badania pomontaŻowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robot naleŻy
przeprowadzić po zakończeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uŻytkownikowi
całości linii elektroenergetycznych.
Parametry badań oraz sposob przeprowadzenia badań są określone w normach
PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.
Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogolne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robot podano w ST
„Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robot montaŻowych linii i instalacji elektroenergetycznych moŻe być
dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robot i ich końcowym odbiorze
lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow częściowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi
wartość tych robot obliczona na podstawie:
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robot
zaakceptowanych przez zamawiającego lub
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robot instalacji elektroenergetycznych lub kwoty ryczałtowe
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obejmujące roboty ww. uwzględniają:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałow, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych
umożliwiających wykonanie robot na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność
występuje),
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robot,
– uporządkowanie miejsca wykonywania robot,
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadow materiałow w sposob podany w specyfikacji
technicznej szczegołowej,
– likwidację stanowiska roboczego.
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu , demontażu i pracy rusztowań
niezbędnych do wykonania robot na wysokości do 4 m od poziomu terenu. Przy rozliczaniu robot według
uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub
stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposob rozliczenia kosztow montażu , demontażu i pracy rusztowań
koniecznych do wykonywania robot na wysokości powyżej 4 m, naleŻy ustalić w postanowieniach pkt. 9
specyfikacji technicznej (szczegołowej) SST robot w zakresie
robot instalacji elektroenergetycznych opracowanych dla realizowanego przedmiotu zamowienia.
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy
PN-IEC 60050(604):1999
Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki – Wytwarzanie, przesyłanie i
rozdzielanie energii elektrycznej – Eksploatacja.
PN-EN 60298:2000
Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcia znamionowe
powyżej 1 kV do 52 kV włącznie.
PN-EN 60298:2000/A11:2002 (U)
Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcia znamionowe
powyżej 1 kV do 52 kV włącznie.
PN-EN 60439-1:2003
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 1: Zestawy badane w pełnym i
niepełnym zakresie badań typu.
PN-EN 60439-1:2003/A1:2006
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 1: Zestawy badane w pełnym i
niepełnym zakresie badań typu.
PN-IEC 60466:2000
Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach izolacyjnych na napięcia znamionowe
wyższe niż 1 kV do 38 kV włącznie.
PN-EN 62271-200:2005 (U)
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 200: Rozdzielnice prądu
przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe wyższe niż 1 kV do 52
kV włącznie.
PN-EN 60446:2004
Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy wspołdziałaniu człowieka z maszyną,
oznaczanie i identyfikacja – Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami albo
cyframi.
PN-90/E-05029
Kod do oznaczania barw.
PN-IEC 60364-6-61:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Sprawdzanie – Sprawdzanie
odbiorcze.
PN-E-04700:1998
Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontaŻowych badań odbiorczych.
PN-E-04700:1998/Az1:2000
Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych – Wytyczne
przeprowadzania pomontaŻowych badań odbiorczych.
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N SEP-E-0004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-90/E-06401.01
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu
znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Postanowienia ogolne.
PN-90/E-06401.02
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu
znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Połączenia i zakończenia Żył.
PN-90/E-06401.03
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu
znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Mufy przelotowe na napięcie nie
przekraczające 0,6/1 kV.
PN-90/E-06401.04
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu
znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Mufy przelotowe na napięcie powyżej 0,6/1 kV.
PN-90/E-06401.05
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu
znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Głowice wnętrzowe na napięcie powyżej 0,6/1 kV.
PN-90/E-06401.06
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu
znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Głowice napowietrzne na napięcie powyżej 0,6/1 kV.
PN-EN 61330:2001
Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napięcia na niskie napięcie.
PN-IEC 742+A1:1997
Transformatory separacyjne i transformatory bezpieczeństwa. Wymagania.
PN-86/E-04070.15
Transformatory. Metody badań. Pomiar intensywności wyładowań niezupełnych przy
napięciu przemiennym.
PN-86/E-06041
Transformatory olejowe o mocy znamionowej 25 kVA i większej. Wyposażenie podstawowe.
PN-EN 60076-1:2001/A12:2004
Transformatory. Wymagania ogolne.
PN-IEC 60076-8:2002
Transformatory. Część 8: Przewodnik stosowania.
PN-IEC 60354:1999
Przewodnik obciąŻenia transformatorow olejowych.
PN-EN 60726:2003 (U)
Transformatory suche.
PN-69/E-04070
Transformatory. Metody badań.
PN-81/E-04070.00
Transformatory. Metody badań. Postanowienia ogolne, oględziny.
PN-81/E-04070.01
Transformatory. Metody badań. Badanie oleju.
PN-81/E-04070.01/Az1:2001
Transformatory. Metody badań. Badanie oleju (Zmiana Az1).
PN-EN 61558-1:2000
Bezpieczeństwo transformatorow mocy, jednostek zasilających i podobnych. Ogolne
wymagania i badania.
PN-EN 61558-1:2006 (U)
Bezpieczeństwo transformatorow mocy, jednostek zasilających, dławikow i urządzeń
podobnych – Część 1: Ogolne wymagania i badania.
PN-EN 61558-2-6:2000
Bezpieczeństwo transformatorow mocy, jednostek zasilających i podobnych.
Szczegołowe wymagania dotyczące transformatorow bezpieczeństwa do ogolnego
stosowania.
PN-EN 61558-2-23:2003
Bezpieczeństwo transformatorow mocy, jednostek zasilających i podobnych. Część 2-23:
Szczegołowe wymagania dotyczące transformatorow stosowanych na placach budow.
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PN-EN 62041:2005 (U)
Transformatory mocy, jednostki zasilające, dławiki i podobne urządzenia. Wymagania
EMC.
PN-HD 605 S1:2002 (U)
Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badań.
PN-HD 605 S1:2002/A3:2003 (U)
Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badań (Zmiana A3).
PN-HD 621 S1:2003 (U)
Kable elektroenergetyczne średniego napięcia o izolacji papierowej przesyconej.
10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montaŻowych (część V) Wydanie 2 Warszawa,
Wydawnictwo Akcydensowe 1981 r.
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania
ogolne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. „Roboty w
zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych” Kod CPV 45310000-3.
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. „Roboty w
zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne” Kod CPV 45111200.
– Albumy ENERGOPROJEKT Poznań z lat 1967-1995.
– Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
– Katalogi i karty materiałowe producentow.
Ustawy
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z poźn. zmianami).
Rozporządzenia
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegołowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŻytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montaŻu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z poźniejszymi zmianami).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodności wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki
uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
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1.WSTĘP.
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania ogólne dotyczące wykonania projektowego
obejmującego przebudowę sieci teletechnicznej doziemnej optycznej w obrębie przebudowy odcinka ulicy
Kościuszki w Mikołowie.
1.2 Przedmiot i cel inwestycji
Celem inwestycji jest przebudowa ulic Nojego i Tysiąclecia a związane jest to z zabezpieczeniem urządzeń
teletechnicznych na skrzyżowaniach i zbliżeniach z torowiskiem.
1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje techniczne należy odczytywać i rozumieć w zalecaniu i wykonywaniu robót opisanych w pkt.
1.2 jako część Dokumentów Przetargowych.
1.4 Zakres Robót
Zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej i kabli przy kolizji z robotami drogowymi
Zakres niniejszego zadania obejmuje:
•
•
•

Budowę studni kablowych
Budowę kabla optycznego
Budowa rurociągu Φ 2x40 mm

2 szt.
0,160 km,
0,120 km

Istniejący kabel optyczny przeniesiony będzie do nowego docinka rurociągu i umieszczony w rurce
RHDPE 40/3,7 , której kolor musi być zachowany analogicznie jak przebieg dotychczasowy. W miejscach
pokazanych na mapie na istniejącym rurociągu nabudować 2 studnie kablowe typy SKR-2 (początek i
koniec przebudowywanego odcinka). W studniach umieścić po 2 stelaże zapasu kabla. Na stelażach
umieścić odpowiednio dla kabla z kierunku istniejącego kabla zapas powstały z likwidowanego odcinka
kabla wycofanego pomiędzy nową studnią, a miejscem przecięcia kabla. Na pozostałych 2 stelażach
umieścić po min 20 m kabli z dobudowywanego odcinka (wstawki). Schemat złącz pokazano na rysunku R
3. Metodę i czas przełączenia należy uzgodnić z właścicielem kabla patrz uzgodnienie. Zmierzyć
wycofywane odcinki i ich długość podać w dokumentacji powykonawczej. W dokumentacji
powykonawczej podać parametry , typ i producenta kabli. W trakcie zaciągania kabla światłowodowego nie
należy przekraczać dopuszczalnej siły ciągnącej -2200 N oraz minimalnego promienia gięcia kabla - 240
mm. Projektuje się zaciągać kable metodą pneumatyczną lub mechanicznie z zastosowaniem wciągarek lub
przeciągarek wspomagających z automatycznie kontrolowaną i rejestrowaną siłą ciągu. Jeżeli wymagana
siła ciągu potrzebna do jednokierunkowego zaciągania przekracza dopuszczalną, wtedy zastosować
zaciąganie dwukierunkowe. Dokonać pomiarów po przełączeniu. Obudowywane odcinki kabli są niewielkie
i nie wprowadzą znaczącej zmiany parametrów transmisyjnych , dlatego zrezygnowano z wyliczeń
tłumienności.
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W studniach kablowych kabel oznakować etykietą z napisem „Kabel optyczny" wg ZN-96/TPSA-022.
Mufy kablowe powinny być oznaczone wywieszką „Uwaga niewidzialne światło lasera" , oraz
wywieszki z numerem kabla.
1.5 Określenia podstawowe
Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym
przypadku następująco:
Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę , upoważniona do kierowania Robotami i
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu (zgodnie z zawartą umową na
realizację kontraktu).
Upoważniony przedstawiciel inwestora – osoba wyznaczona przez Inwestora , upoważniona do
nadzoru nad Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu (zgodnie z
zawartą umową na realizację kontraktu).
Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania robót zgodnie z Dokumentacją
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez upoważnionego przedstawiciela
Inwestora.
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej,
1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót
Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomi się a ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie
będą miały ostatnie wydania norm i standardów według stanu na 30 dni
przed datą zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej.
Roboty należy wykonać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacji Technicznej. Wykonawca robót
odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową,
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru, upoważnionego przedstawiciela Inwestora.
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej i zapoznania się
z rzeczywistymi warunkami realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia
i uwzględnienia ich w wycenie w terminie wykonania robót.
Dodatkowe wytyczne inwestorskie dotyczące przedmiotu zamówienia
1.
2.

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

Realizacja prac objętych zamówieniem będzie się odbywała przy ulicy lub w jej obrębie przy
ograniczonym ruchu kołowym.
W trakcie prowadzenia robót wykonawczych wszystkie prace należy wcześniej uzgadniać z
upoważnionym przedstawicielem inwestora w celu zminimalizowania niedogodności wynikających
z prowadzonych prac.
Podczas prowadzonych prac należy zwrócić uwagę na właściwe zabezpieczenie odkrytych
urządzeń teletechnicznych (koszty z nie należytego zabezpieczenia poniesie wykonawca).
Wykonawca powinien dostosować się do postępu prac związanych przebudową drogi i wykonać
zabezpieczenia nad urządzeniami teletechnicznymi przed wykonywanymi robotami drogowymi.
Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego.
Wszelkie pozostałości budowlane np. gruz, należy wywieźć z terenu inwestycji i utylizować.
Prace remontowe powinny być wykonane w sposób zabezpieczający warunki gwarancyjne
poprzednich wykonawców.
Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest dostarczyć inwestorowi w
2 egzemplarzach następujące dokumenty:
- dokumentację powykonawczą,
- atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na zastosowane materiały i urządzenia,
- karty gwarancyjne producenta na zastosowane urządzenia,
- protokoły z dokonywanych prób i pomiarów.
- protokoły z dokonywanych odbiorów prac zanikowych
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1.6.1 Przekazanie Budowy
W terminie określonym w Umowie Zamawiający przekaże Wykonawcy Plac Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie
są niezbędne dla Robót, dziennik Budowy oraz posiadaną Dokumentację Projektową
i Specyfikacje Techniczne
1.6.2 Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa zawiera wszystkie rysunki, obliczenia oraz inne dokumenty niezbędne do
realizacji zadania.
1.6.3 Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu
Wykonawca otrzyma od upoważnionego przedstawiciela Inwestora po przyznaniu Kontraktu
1 egzemplarz posiadanej dokumentacji projektowej na roboty objęte Kontraktem.
W okresie przygotowywania ofert część dokumentacji projektowej dotycząca tego zadania znajdzie się
na strunie internetowej Inwestora .
1.6.4 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę
1. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą dla zrealizowanych Robót – zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Koszt tej dokumentacji należy uwzględnić w cenie inwestycji
1.6.5 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi
1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy
przez upoważnionego przedstawiciela Inwestora są istotnymi elementami Kontraktu
i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentów są dla Wykonawcy tak samo
obowiązujące, jak gdyby były zawarte we wszystkich dokumentach.
Poszczególne dokumenty powinny być traktowane w następującej kolejności pod względem ważności:
• Dokumentacja Projektowa
• Specyfikacje Techniczne,
Wykonawca nie może czerpać korzyści z tytułu błędów lub przeoczeń znajdujących się
w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych i w przypadku ich odkrycia winien
natychmiast o tym powiadomić upoważnionego przedstawiciela Inwestora,
który zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.
2. Wszystkie materiały oraz wykonanie robót powinny być zgodne z wymaganiami materiałowymi
określonymi w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych.
1.6.6 Zabezpieczenie Placu Budowy
1. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania należytego porządku na Placu Budowy
przez cały okres realizacji kontraktu, od daty rozpoczęcia aż do czasu wykonania i przejęcia robót.
2. W czasie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania pracy
i placu budowy w sposób minimalizujący uciążliwości związane z realizacją kontraktu.
3. Wykonawca jest gospodarzem na terenie placu budowy od czasu jego przejęcia
od inwestora, do czasu wykonania i przekazania do użytkowania przedmiotu umowy
ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na tym terenie z winy Wykonawcy
4. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy należy uwzględnić w cenie inwestycji
1.6.7 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących
warunków:
1. Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających
ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania,
2. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wgląd na:
- lokalizację magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami toksycznymi,
• zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami,
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•
•

zanieczyszczeniem gleby płynami lub substancjami toksycznymi,
możliwością powstania pożaru.

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych
w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę.
1.6.8 Ochrona przeciwpożarowa
1.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

2.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

3.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji albo przez personel Wykonawcy
1.6.9 Materiały szkodliwe dla otoczenia
1.

Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie
o stężeniu większym niż dopuszczalne.

2.

Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót będą posiadały świadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniona jednostkę, jednocześnie określające brak szkodliwego oddziaływania tych
materiałów na środowisko.

3.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania
wymagań technologicznych wbudowania.
1.6.10 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
1. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i
bezpieczeństwo swych pracowników oraz zapewnić właściwe warunki pracy i warunki sanitarne.
2.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt
i odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na Placu Budowy
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

3.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu
pracującego na Placu Budowy.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej
są uwzględnione przez Wykonawcę w cenie inwestycji.
1.6.11 Ochrona własności prywatnej i publicznej
4.

1.

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami instalacji i
urządzeń znajdujących się na terenie budowy w czasie jej trwania.

2.

Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia
instalacji i urządzeń.
1.6.12 Zabezpieczenie robót
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robót, wszystkich materiałów
i urządzeń wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania budowy do daty wydania protokołu
odbioru końcowego i przekazania budowy Zamawiającemu..
2.

Każdy odcinek robót powinien być utrzymany w zadawalający pod względem technicznym sposób
przez cały okres trwania robót, aż do momentu wydania przekazania budowy Zamawiającemu.

3.

Upoważniony przedstawiciel inwestora może zarządzić wstrzymanie robót i podjąć wszelkie
działania jakie uzna za niezbędne jeżeli wykonawca nie dostosuje się w ciągu 24 godzin do jego
poleceń dotyczących należytej dbałości o stan robót i ich zabezpieczenie.
1.6.13 Zgodność z prawem i innymi przepisami
1. Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować w czasie wykonywania robót wszystkie przepisy
administracji państwowej i regionalnej, a także inne ustawowe regulacje i wytyczne dotyczące
robót.
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2.

Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i zobowiązuje się zastosować
do wszystkich prawnych wymagań dotyczących używania opatentowanych urządzeń
i wykorzystania opatentowanych metod oraz zobowiązuje się na bieżąco informować
upoważnionego przedstawiciela inwestora o podejmowanych przez siebie działaniach poprzez
przedstawienie mu kopii pozwoleń i właściwych dokumentów.
1.6.14 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentacji powoływane są konkretne normy lub przepisy,
które spełniać mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczane towary
oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w dokumentacji
nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe
lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być stosowane inne odpowiednie normy
zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez upoważnionego
przedstawiciela inwestora.
2.

MATERIAŁY

2.1 Wymagania ogólne
1. Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót powinny:
• być nowe i nieużywane ,
• odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych
nie wymienionych , ale obowiązujących norm i przepisów,
•
mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również
i świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczeństwa.
2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do wykonania
Robót
3. Typy i producenci urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej służą jedynie
dokładnemu określeniu wymaganych parametrów i jakości. Możliwe jest zastosowanie
materiałów innych producentów z zachowaniem wymaganych parametrów i nie gorszej
jakości niż zaprojektowane, jednakże każdorazowo należy uzyskać akceptację
ich zastosowania. Zamiany materiałów i urządzeń akceptuje upoważniony przedstawiciel
inwestora.
2.2 Pozyskiwanie materiałów
1.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów.

2.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
związane z dostarczaniem materiałów do robót.

2.3 Materiały nie zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi
1.

Wykonawca usunie z terenu budowy materiały, które nie odpowiadają wymaganiom Specyfikacji
technicznej.

2.

Każda część robót wykonana przy użyciu materiałów, które nie zostały sprawdzone
przez upoważnionego przedstawiciela inwestora lub przez niego zatwierdzone,
będzie realizowana na własne ryzyko Wykonawcy. Wykonawca powinien mieć świadomość, że
wykonana w ten sposób część robót może
nie zostać zaakceptowana, a należność za całość robót może zostać wstrzymana.

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów
1.

Wykonawca zapewni aby czasowo składowane materiały, do czasu ich wykorzystania do robót,
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i
były dostępne do kontroli przez upoważnionego przedstawiciela inwestora.
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2.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z upoważniony przedstawicielem inwestora lub poza terenem budowy, w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość wariantowego
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi upoważnionego
przedstawiciela inwestora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody upoważnionego
przedstawiciela inwestora.
3.SPRZĘT
1.

Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach Technicznych.

4.TRANSPORT
1.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i ma właściwości przewożonych materiałów.

2.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do placu budowy.

5.WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z „Wymaganiami techniczno eksploatacyjnymi dla
kanalizacji, kabli i linii światłowodowych wydanymi przez Ministerstwo Łączności oraz normami
ZN-96/TPSA-002 „Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne linie optotelekomunikacyjne.
Ogólne wymagania i badania” oraz przepisami bezpieczeństwa pracy z laserami podanymi w
normie PN91/T-06700.
Wykonawca dołoży wszelkich starań aby zapobiec przypadkowej lub umyślnej dewastacji
istniejących urządzeń telekomunikacyjnych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową,
wymaganiami Specyfikacji Technicznych oraz poleceniami upoważnionego przedstawiciela
inwestora.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowane przez Wykonawcę zostaną poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt.
Decyzje upoważnionego przedstawiciela inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji upoważnionego przedstawiciela inwestora uwzględni wyniki badań
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające
na rozważaną kwestię
Polecenia upoważnionego przedstawiciela inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót.
Skutki z tego tytułu ponosi Wykonawca.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować
można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez upoważnionego
przedstawiciela inwestora.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi upoważnionego
przedstawiciela inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji upoważnionego
przedstawiciela inwestora.

5.2 Dokumenty Budowy
Podstawowe dokumenty budowy to:

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

106
•
•
•
•
•

dziennik budowy,
pozwolenie na realizacje inwestycji (jeśli wymagane prawem),
protokoły przekazania Palcu Budowy,
dokumenty zatwierdzenia wykonania robót,
uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami
prawnymi,
• protokoły ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia upoważnionego przedstawiciela
inwestora,
• korespondencja budowy,
• umowa na realizację robót.
Wpisy do dziennika Budowy będą dokonywane regularnie i powinny rejestrować postęp robót, ochronę
osób własności, a także kwestie techniczne i aspekty związane z zarządzaniem budową. Zapytania,
uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostaną przedłożone
upoważnionemu przedstawicielowi inwestora, Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.
Dokumenty budowy winny być przechowywane w miejscu bezpiecznym i dostępnym dla Wykonawcy i
Inwestora.
Każdy zagubiony dokument będzie niezwłocznie zastąpiony zgodnie z właściwymi wymogami.
6.ODBIÓR ROBÓT
6.1 Rodzaje odbiorów
Prowadzone roboty podlegają następującym etapom odbioru dokonywanym przez upoważnionego
przedstawiciela inwestora, Inspektora Nadzoru, przedstawicieli użytkownika, przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu
c) odbiorowi końcowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
6.2 Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje upoważniony przedstawiciel inwestora, Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem upoważnionego przedstawiciela inwestora. Odbiór będzie
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie upoważnionego przedstawiciela inwestora.
Jakość i ilość robót ulęgających zakryciu ocenia upoważniony przedstawiciel inwestora, Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacja
techniczną i uprzednimi ustaleniami. Nie odebranie robót we wskazanym terminie nie wstrzymuje
postępu prac, a roboty zanikające oraz ulegające zakryciu uznaje się za wykonane prawidłowo.
6.3 Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbiorowi częściowemu
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje
upoważniony przedstawiciel inwestora, Inspektor Nadzoru (jeśli został powołany przez inwestora).
6.4 Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy, a bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
upoważnionego przedstawiciela inwestora.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych, licząc od dnia
potwierdzenia przez upoważnionego przedstawiciela inwestora zakończenia robót i przyjęcia
wymaganych dokumentów.
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Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez upoważnionego przedstawiciela
inwestora w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania
robót z dokumentacją techniczną i specyfikacją techniczną.
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i
robót poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robotach wykończeniowych,
komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego.
6.5 Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu,
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 6.4 „Odbiór końcowy robót”.
Dodatkowe warunki realizacji i odbioru zadania określa umowa na wykonanie robót.
7.PRZEPISY ZWIĄZANE
-

-

-

Ustawa Prawo Budowlane,
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr121,
poz. 1138)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie
aprobat i kryteria techniczne oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr
107, poz. 679, z późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U Nr 92, poz. 881),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690),
Obowiązujące przepisy, normy, katalogi

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

?R7EóUD9wł
r_

UL.

Ko$clUźZK

I

OBMIAR

Kościuszki roboty drogowe

I

j.m.
Po9a9!__l__8339!n
Opis iwyliczenia
ge
wraz;lqllwodnie4Ęlr'
ul- Pułaskiego
i ośwlellc!Ęm--Przel ludowa odcit {ą!.E9ś9!c94!i!|ujĘołqryLą:!re4lk

ń_lpoośńwa

i

_

pRzYGoTowAwczE

n@botach
rrunźol i ryoBory
01'19-03 rÓwninnym
0 13

1

1.1

-+

--_
km

ziemnych, trasa dróg w terenie

I

2

2.1i KNn

z-s1'

0813-03

2.21
I
I

2.3 KNR 2-31
0804-05

2.4 KNR 2-31
081 1-04

2.5 KNR 4.04
03-01

z.o KNR 4.04
1 t03-04

l

m

63

Rozebranie nawiezchni, z kostki brukowej

62

(1Ą a+Ą o)l2*5 0

vn2

sowej
120 0-3.0

ęn2

wywlezienie grtlzu z terenu rozbiórki pzy mechanicznym załadowaniu iwy- 63
łaóowaniu' załadowanie koparkoładowarką samochodów samowyładowczych, pzy obsłudze 3 samochodów na zmianę
1I 00*0 30*0.15+1 44+79.gg"g.98+45.00-0.08+360.0-0.15

63

Wwiezienie gruzu z terenu rozbiórki pzy mechanicznym załadowa'ni.u.iwy

Jy13

AĄ 4Ą

ry;3

wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy
naśtępny1 km - dodatek do 5 km wrazze skladowaniem odpadow i utyliza-

p13

ładowaniu' transport samochodem samowyładowczym na odległość1 km

cją
Krotność= 't 0

63

3'
JROBOTY ZIEMNE
rop*r"* poosęoiemymi ż tranśńortem u}obku śarno-no- ms
s.iRNRz-orlRoooo'.tań*
Iozol-oz dami śamowyładowczymi
do 1 km, koparka 1,2o m3, grunt kategorii lll, saimochód 5-10 t - 80% mechanicznie
r

2ą KNR 2-01
o214-O4

3.4 KNR 2€1
01 03-02

4.2

4

,m3

(874.50+1 6.25)*0,65"0.80

ł}óbku samochodami samowyładowczymi do Jv13
@
1 km, kategoria gruntu lll - korytowanie (Zao/o ręcznie)
63
G7 4.50+ 1 6.25)"0. 65-0.20

ozot-ozts zakażde dalsze rozpoczęte 0,5 63

@olić

km odległościtranspońu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi'
po drogatn uMardzonych, grunt kategorii lll-lv, samochód do 5 t - dalsze 4
km
KrotnoŚć = 8
lm3
(874.50+16.25)"0.65

@

ni, ręcznie, grunt kategorii

lll-lv

pod warstwy konstrukcyjne nawiezch

lrawy

póaxrawęzńixi i,sciet, netoriówa

135 00"0 13+1'16

ctzlts

0*0.053

mRzłf-+lŁawy pod obzeŻa, betonowa łuykłaC12l15
i0402-03

KNR 2-31

0403-03

108 00*0.035

kowej
135.0
112 O+4.00

Norma PRo

WeĄa 4.34

]

0.13
i

18.000i

RAZEM

18.00

1'4Ą0

RAZEM

1.44

45.000

45.00

RAZEM

Nr seryjny: 6573 Użytkownik: Ewa Podsiadło

360.000

RAZEM

360.00

65.450

RAZEM

65.45

65.450

65.45

RAZEM

65.450

65.45

RAZEM
i!

rl
I
:i

463.190
R.AZEM

I

463.19

1 15.798
F(AZtsM

1

1C.rU

578.988

lm2

sP

874.50+16.25

4

4.1 KNR 2-31
o4a2-o4

0"130

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych' z wypełnieniem spo- 1n2
in zaprawą cementową, grubośćpłyt 15 cm - płyty z rozbiórki drogi tymcza_

65.45

r0301-02

:

ry13

18.0"0.08

2.7 KNR 4.01
01 08-1 2

3.2iKNR 2-01

I-

]RAZEM

Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu

081 2-03

--

6ólo-nowycn tsxeo cm ńa podsypce cementowo- m

lpiaskowej
'lA

KNR 2-3,I

1 1

l
ikm r

-ffiirowROZBIORKOWE _
ROBOTY

'_

T

890.75C

]*'

lm3

a9u./5

iRAZEM

I

2s.698

RAZEM

23.70

ry13

3.780

ry13

óodsypce ceme ntowo-pias_ m
m
m

135.000
1

1

6.000

l
I

.-

Lo.

ob'zeŹa betonową 3Óx8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin m

4.4 KNR 2-3,I

piaskiem

0407-03

4.5 KNR 2-3,I
1

-0301

104

m

nNruocń

mz

35 n*O ?O

62

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubośc8 cm, na
podsypce cementowo-paaskowej, kostka szara - ściek
I

5
5.1i KNR 2-31
01 06-030

JEZDNIA' clĄG PlEszo _ RolvEBq!,vY
warsĘ óocinające, zagęszcżine mechaniczńie, gruboścwarstwy po
1

5.2 KNR 2-31
0106-040'l

5.3 KNR 2-31
i0114-07
5.4 KNR 2-31
0 t 14-08

5.5 KNR 2.31
0114-07

5.6 Kt\lR 2-31
0114-08

5.7 KNR 2-31
1051 1-0301

;jezdnia
]ciąg pieszo

Poszcz

j.m.

Opis i wyliczenia

Podstawa

051

OBMIAR

Kościuszki roboty drogowe

gęszczeniu 6 cm, piasek

za- 1m2
lm2

894.6

sP

Warstwy odcinające, zagęszczane mechanicznie' dodatek za każdy następny 1 cm grubościwarstwy, piasek - dodatek do 12 cm
Krotność= 6
894 6

vn2

Poa6udowy z kruszyw' kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/63
mm, warstwa gÓrna, grubośćwarstwy po zagęszczeniu 8 cm
894.6

912

Poa6udowy z krtlszyw' kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0163
mm' warstwa gÓrna' dodatek za kaŻdy dalszy 1 cm grubości- dodatek do
40 cm
KrotnośĆ = 32
847 0

7n2

Podbudow}, z kruszyw, kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0i31
5 mm, warstwa górna, gruboścwarstwy po zagęszczeniu 8 cm
847.0

mz

Fodd[dowy z kruszy'Jtł kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie

0/31

7n2

62

Razem
251.UU

]RAZEM
108.000

RAZEM

t

108.00

27,OOA

RAZEM

27.00

]

894.600

RAZEM

894.600

iRMEM

894.60

,

894.600

847.000

a4t.t

RAZEM

_6

lnz
,

5 mm' warśtwa gÓrna' dodatek za kaŻdy dalszy 1 cm grubości- dodatek do
10 cm
Krotność= 2

847.000

RAZEM

ó4l.w

826.900
FIAZEM

426.9U

lm2

826.9

7n2

NawieŻchnie z kostki brukowej betonowej, gruboŚĆ 8 cm, na zaprawie ce'
mentowo - piaskowej, kostka szara

7tp

4.0+4.5ott2- 5.0+65.0"4. 30+60.0"4.30+(7.0+ 5.0)12-2.40
(71.50+29.0)"2.50

612
7n2

(1

r

01

06-0301

o.z KNR 2.31
01

06-0401

o114-o7
6.4 KNR 2-31
01

14-08

z'JAz'D
w";śt oo"i"{ąo, ż@ńistwy
"v 6 cm, piasek
lgęszczeniu

595.750

251.250

ńza- Jn-

*i

62

(4.0+9 0y2-2.50

\^/arsw odclna]ące' zagęszczane mechanicznie, dodatek zakaŻdY na-

)m2

16.25

im2

stępny 1 cm gruboŚci Warstwy, piasek
Krotność= 6

_

0114-07

5.6 KNR 2-31
lot tł_oa

I

16.2501

;RAZEM

]

lb.ŻJ

16.250

RAZEM

16.25

vnz

kruszywołamanestabilizoWanemechanicznie0/63
mm, warstwa górna, grubośćwarsth.y po zagęszczeniu 8 cm

sf

16.25

FoaEuaowy z krtlszyw' kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/63
mm, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości - dodatek do

16-25C

vn2

ił0 cm

Krotność= 32

KNR 2-31

847.00

dodatek do 12 cm

irnrs
b

1)

i

RAZEM
6.1 IKNR 2-31

894.60

ę62

Podb'aóWy z kruszyw, kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0i31
5 mm, warstwa górna, gruboŚć warstwy po zagęszczeniu 8 cm

7n2

62

16.25

@

5 mm, Warstwą gÓrna, dodatek
10 cm
KrotnoŚĆ = 2

łamane stabilizowane mechanicznie 0t31,',mz
1 cm grubości_ dodatek do

za kaŻdy dalszy

-c
Norma PRo Wersja 4.34 Nr seryjny; 6573 użytkoMik: Ewa Podsiadł3

16.25C

RAZEM

i

16,250

16.25

- Kościuszki roboty

Lp.

OBMIAR

drogowe

Podstawa

Opis iwvliczenia
16.25

6. rKNR 2-31

r051 1-0302

1Nawiezchnie z kostki brukowej betonowej, grubość8 cm, na zaprawie cementcwo-piaskowej, kostka kolorowa

l.m.

sf
sf

Poszcz
16.250

Razem
i

RAZEM

16.25

j

lo.ź3

7n2

16.250

RAZEM

REGULACJA' NAWĄZAN|E Do lsTNlĘJĄcYcH zJAzDoW

16-2s

KNR 2-31-- Regulacja pionowa studzienek dla uządzeń podziemnych, zawory wodocią_ szt
'1406-04
gowe i gazowe

szt

b

Kalk. ind. Regulacja wysokościowa istniejących z1azdów z kostki - pzy na_ mz
wiązaniu do nowoprojektowanych (wraz z regulacją krawężników)

7.2

62

10

L

I

KNR 2-01
0205-02

8.2 KNR 2.01
0214-O4

ZIELEN

]Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transpońem urobku samochom3, grunt kategorii lll - do:dami samowyładowczymi do 1 km, koparka
iwÓz humusu
27

aji

Mat. HUMUS

8.3

27
8.4 KNR 2.21
0218-01

RozŚcielenie ziemi urodzajnej' teren płaski ręcznie z pfze.zutem
1

8.5 KNR 2-21
0401 -01

I
9.

KNR 2-31
0702-02

9.2 KNR 2.31
07a3-02

35.00-1 .00-0.20

Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia' kategoria
gruntu l-ll
laE

OZNAKOWANIE PIONOWE

63

63

rm3

im3

63
r}13

612

6

]sź

Norma PRo Wersja 4'34 Nr seryjny: 6573 Użytkownik: Ewa Podsiadło

{0.00

27 000

RAZEM

27.04

27.O00

RAZEM

27.OO

27.OOO

RAZEM

27,00

27.040
27.O8

1n2

tszt

12

10 000

RAZEM r

RAZEM

Słupki do znakÓW drogowych, z rur stalowych, Fi 70 mm

Pzymocowan ie tablic znakóW drogowych, znaki zakazu, nakazu' ostŻegawcze, informacyjne, powiezchnia ponad 0,3 m2

6_00

63

Nakłady uzupełniające do tablic 0201_0213 zakażde dalsze rozpoczęte 0,5 63
km odległoŚci transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi,
po drogach uhłardzonych, grunt kategorii lll-lv, samochód do 5 t
Krotność= 8

27

6.000

RAzEM

sa
sń

135.000

RAZEM

135.00

6 000

RAZEM

6.00

12.000

RAZEM

12.00

1

i

Lp.
rzt

kościuszki Kanalizacja deszczowa

Podstawa

'budowa

kEbO DoL1ą
Opis i wyliczenia

i.m.

63

(1.1-1.3-104.9)"0.8

ry13

(0.5-2.5-1 .3).7"0.8

63

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamen$, rurociągi i kolektoiry w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem
jręcznym' głębokośćdo 1 .5 m, kategoria gruntu lll-lv, szerokość wykopu
io.8-1 .5 m - 2a%o ręcznie

031 7-0201

0322-02

lll-V

.4"104.9r"2
'11.2-14.6)-2

KNR 2-01

p3

1.4',104.9

iKNR 2-01
:0217-04
wVko0V

- podsypki i

obsypki

l- objętośĆ

i177.4*0.8
-(26.0+69.2+7

3+0. 8+

1

l-a.s.o.a

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transpońem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hałdach, koparka 0'25 m3' grunt kategorii l-lll, spycharka 55 kW - odwóz
:nadmiaru gruntu
r

't.8 KNR 2-01

0214-0402

131 .6

2.

KNR 2-18

0501-03

62

63

D-03.01.01 KANALIZACJADESZCZOWA

v112

m

Drenaże _ podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego
kruszywa _ obsypanie kanałów piaskiem 30 cm ponad rurę
.0.6-104.9-(3.14"0.1 5"0. 1 5"1 04.9)
1 "0. 1 "1 4.6)

't

.1

1

.0-0.5-1 4.6-{3. 14"0.

Podłoze z materiałów sypkich, grubości 10 cm

63
ry13

63
piasek

141

146.9

.920

RAZEM

Norma PRo Wersja 4.34 Nr seryjny: 6573 Użytkownik Ewa Podsjadło

36.6

9.160

RAZEM

9.2

131 .600

iRAZEM

131.6

131.600

RAZEM

131.6

115.390
14.600

RAZEM

1A4.9

14.600;

RAZEM

't4.6

.823
6,842

61

RAZEM

1n2

mz

130.0

104.900

RAZEM

1

(3.14*0.6"0.6)*7

i

rr12

vn2

3.5+11.1

0501 -0

146.860

i

ryv3

1.1*104.9
1.0-14.6

328.8

RAZEM

-6.800

2.3 KNR-W 2-18 Kenały z rur typu PVc sN12 z wydłużonym kielichem o ścianach gładkich i m
0408-03
litych' łączone na Wcisk, Fi 200 mm - przykanaliki

2.5 KNR 2-18

35.040

RAZEM

63

2.2 KNR-W 2-18 KanaŁy z rur typu PVc sN12 z wydłużonym kielichem o ścianach gładkich i m
0408-05
litych' łączone na wcisk, Fi 315 mm
104.9
m

2.4 KNR 2-01
061 0-06

293.720

-98.4801

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za kaŻde dalsze rozpoczęte 0,5 63
km odległościtranspońu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi,
po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll_lv, samochód 5-10 t
Krotność= 8

Podłożez materiałÓw sypkich, grubości20 cm - piasek

35.5

mr

ry13

131.6

2

35.480

7n2

Ręczne zasyp),wanie wykopów liniowych o ścianach pionowych , głębokośćp3
do 3.0 m, kategoria gruntu lll-lV, szerokośćwykopu 0.8_'t.5 m - 2oo/o
45.8-0.2
63

0320-0501

0212-0301

7n2

im3

9.8)-0. 8

142.0

RAZEM

;nie

1.6 KNR 2.01

KNR 2-01

i

;Wykopy oraz pzekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, rm3
jkoparka 0,25 m3, grunt kategorii lll _ zasypanie wykopów, 807o mechanicz_

istudni

1.

e.100l

]

)m2

Umocnienie pionowych ścianwykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z lozbiórk4 dodatek za kaŻdy dalszy 1 .0 m
szerokości wykopu, umocnienie pełne, grunt kat. l_lV, gĘbokośĆdo 3 m

0322-O8

i

12.UIi

ry13

iUmocnienie pionowych ścianwykopÓw liniowych palami szalunkowymi (vyy_ l6ż
ipraskami) w gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia pełne, wykopy szerokoścido 1.0 m głębokośćwykopu do 3'0 m' kategoria gruntu
l(1

1.

120.006l

I

KNR 2-01

1.Ą

i

RAZEM

177.4*O.2

1.

Razem

613

{1.0-1.1 "14.6)-0.8

KNR 2.01

r

Poszcz

D-02,01.01 ROBOTYZIEMNE

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład,
koparka 0,25 m3, grunt kategorii lll - 80% mechanicznie

studni
1.

Kokrr,'sa t1

d|.

odc inka ul' Kościuszki w Mikołołvie - łącznik do ul. Pułaskiego wraz z odwr ldnieniem i oświetleniem.

KNR 2.01
0217-04
D7-D1
przykanaliki
dokop dla

1

OBMIAR

7 -913

68.7

OBMIAR

fiościuszki Kanalizacja deszczowa

Lp.

i

Podstawa

RZE

t30.Do h{

n

KOkr us;}ct

Opis i wyliczenia

l.m.

Kalk. ind' Studzienka kanałizacyjna PEHD Fi 1000 z włazem klasy C250,

2.6

h=1,4 m o
3

2.7

Kalk.
h=1,4

4
2.8 KNNR 4
1411-04

szt

sztywności8 kN/m2

ind' Studzienkakanalizacyjna
mosztywności 8kN/m2

szt

PEHD Fi 1000 z włazem klasy D400,

szt

Obsypanie studzienek kanalizacy.jnych piaskiem gr. 50 cm

63

(2-3. 14-0.75-1.2*0.5)*7

63

2.1

KNK z_'ló

0804-0401

2

s2{

PrÓba szczelnoŚci kanałÓw rurowych, kanał Dn 300 mm

;m
I

im

-2Norma PRo Wereja 4.34 Nr seryjny: 6573

Użlkownik Ewa Podsiadło

3.000
R,AZEM

3

4.000

RAZEM

4

19.782

RAZEM

19.8

2.000

Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0'05 m2, beton szt
żwirowy' grubośćdo '10 cm

104.9

7.9

3zt

2

0208-01

Razem

szt

2.9 KNR-W 2-18 Studzienki ściekowe uliczne betonowe i podwórzowe, Fi 500 mm, z osadni0524-02
kiem bez syfonu

2.14 KNR 4-01

Poszcz
RAZEM

RAZEM

2

? nnn

RAZEM

2

104.900

RAZEM

104.9

p?zEBU DolłĄ UI. KoktUjzKl
Przedmiar
I Budowa rurociaqu.
1

robot

?,reńdpa *ui'ł+lobldu
llość Krot.

Podstawa nakładu, opis porycji' wyliczenie iląścirobót

KNNR 5/701/3

KoDanie rowów dla kabli. recznłe. orunt kateoorii lV - orzekoov kontrolne
1.2 TPSA 39t303t11
Budowa rurociągu kablowego ne głębokości1'm w wykopie wykonanym koparkami
HDPE Fi'40'mm w zwoiach, 1 rura w rurociągu
? TPSA 39/303/12
Budowa rurociąu kablowego na gĘbokości1'm w wykopie wykonanym koparkami
HDPE Fi'40'mm w zwoiach' dodatek zB każda nasteona rure w rurociaou
1.4 TPSA 39/309/4
Montaż złaczv rur polietvlenowvch w ziemi. rurv HDPE Fi'40'mm, złaczki skrecane
1.5 TPSA40B01r
Budowa studni kablowvch prefabrykowanvch rozdziełczYch sKR' tvp SKR-2' qrunt
.6 TPSA 40/322i1
Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerenĘą osób nieuprawnionych
pokrywa dodatkowa z listwami, rarna cięŻka lub podwóina lekka

m3
łyżkowymi, grunt kategorii llI_lV'
ł'yzkowymi, grunt kategorii

lll-lv'

kategorii lV
w istniejących studniach kablowych,

2 Przebudowa kabla światłowodoweoo
1

0,12

km

0,12

km

2

szt

2

szt

2

szt

1

szt

TPSA 39/20411

Analooia - arzerwanie ciaołościkanaIizacii wtórnei
2.2 TPSA 39/610/1
Analooia - ozerwanie łacznościkabla światłowodowego

2.3 TPSA 39/613/'1
MontaŹ stelażv zapasóW kabli Światłowodowvch, montaż w studni
2.4 KNR 501/608/1
Analogia - wyciaganie kabla światłowodowego z kanalizacji Mórnej
60+60

-

nawinięcie kabla na stelaż zapasu

=

120,000000
120

2.5 TPSA 39/501/1
Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej wciągarkąmechanicznąz rejestratorem siły, rury z warstwą
DoŚlizqowa z linka' kabel w odcinkach 2'km _ kabel Światłowodowy Z-XoTKtd 48J
2.6 TPSA 40/503/1
Analogia - nawiniecie zapasu kabla światłowodowego na stelaże zapasu
40,000000
20+20
40,000
2.7 TPSA 39/602/1
Montaż złączy pzelotowych na kablach śWiatłowodowych ułożonych w rurociągu kablowym w ziemi, kabel tubowy, mufa
termokurczliwa, ieden spaiany światłowód
2.8 TPSA 39/602/2
Montażzłączy przelotowych na kablach Światłowodowych ułozonych w rurociągu kablowym w ziemi, kabel tubowy, mufa
termokurczliwa. dodatek za kazdv nastepnv spaianY światłowód

=

2.9 TPSA 39/901/1
Pomiarv refleKometryczne łinii światłowodowch, pomiary na bębnach z kabla, miezony 1 Światłowód
2.10 TPSA 39190112
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary na bębnach z kabla, dodatek za każdy następny zmiezony
światłowód

2.11 TPSA 39/901/3
Pomiarv reflektometryczne linii światłowodowvch, pomiary montażowe z przełącznicy, mierzony 1 światłowó!
2,12 TPSA 39/901/4
Pomiary reflektometrycane linii światłowodowych, pomiary montażowe z pzełącznicy, dodatek za każdy następny

zmierzonv światłowód
2.13 TPSA 39t902t3
Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodątransmisyjną pomiar pzeprowadzany razem z innymi
oomiarami. mierzonv 1 światłowód

2 14

Jedn.

,,

szl

4

szt

120
0.12

40.000

m

km

m

2

złacze

94

złacze

1

odcinek

47

odcinek

1

odcinek

47

odcinek

1

odcinek

47

odcinek

1

zakońc.z

47

zakończ

TPSA 39190214

Pomiary tłumienności optycanej linii światłowodowych metodą transmisyjną pomiar pzeprowadzany razem z innymi
pomiarami, dodatek za każdy następny zmiezony światłowód

2.15 TPSA391903/3

Pomiary tłumiennoŚci odbicia wstecznego (refleKancji) złączek świaiłowodowych, pomiar pzeprowadzany
innvmi pomiarami' mierzonv 1 Światłowód
2 16 TPSA 39/903/4
Pomiary tłumiennoŚci odbicia wstecznego (reflektanqi) złączek światłowodowych, pomiar pzeprowadzany
innvmi pomiarami. dodatek za każdv następnY zmierzony światłowód

2.17 KNNR 4/1308i3
Rura ochronna AROT, Fi 1 10 mm

3+3+5

razemz
razemz

1

1,000000
11,4

11 4

m

?RzEBv porł

Ą

OBMIAR

-Kościuszki budowa oświetlenia

5
0705-01

1 KNNR

rościlŻ.K|

u.

UłoŹenie rur osłonowych z PCW o średnicy

140mm rury osłonowe A75

;PS - współczynnik 1'5

R5

lm
L

;m

22.000

kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii lll

-02

36.680

r1

m
'

.000

im

5
o7o7-o2

akŃŃR

z przykry- m

Reczne układanie kabli o masie do 1,0kglm w rowach
cióm folią kalandrowaną

_

kabel YAKY 4x35 mm2

l

i

1

12211.04
r

o średnicydo 14

IKNNR 5

- rury

DVK

17.308

i

RAZEM

m

11

r0705-01

m

5
0713-02

6 KNNR

ta7a2-02

I

,Układanie kabli o masie

1

kg/m w rurach, pustakach lub kanałach za-

m
rowÓw dla kabli w gruncie kategorii

lll

RAZEM I

s.ooo

RAZEM I

S.OOO

i

\Ą1R*n-Ż*^A
i1i 5-0.7-0.4

o masie do

:MoniaŹ i stawianie słupów

lł

lm

mkniętych

100k9

szt

1

I

@

oświetleniowych wciąanych w słupy, rury

@

oŚwietleniowych wciąganYch w słlPJr.rYry^ _
wysokości latarni do 10m - pzewód YDY 3x2'5

wysięgniki przy wysokości latarnibez. wysięgnika do 4m ' przez
pzewbdu YAKY 4x35 w fundamentach słupów
uxłaoańie
]analogię

1003-01

iosłonowb i

l

i 1

11

ósłonow'e i wysięgniki

003-03

opraw oświetlenia zewnętznego na słUpie

IKNNR 5

DlKM'R 5
Looog_ot

bi'ó_jó
tł xnr.lR 5

11203-08

l

na3-'l1

16 KNNR
I

t

5

soz-os

pzy

i
m

79

iiv;

zekĄu

żyłdo 5omm2 na napięcie

tolacji i powłoce ż twoźyw sztucznych kabelYAKY 4x35 mm2

Podłączenie pod zaciski lub
YDY 3v2,5mm2

tt2,Smm2 - dla

p'zewoa-ówkabelkowych o pzekroju

do

304-01

79.0OOl

RAZEM

szt

szt
lszt

6_

kabelkowYch o Przekroju do

1omńz ' przez analogię dła kabla YAKY 4x35mm2
]Badanie łinii
;4

I1

i

m

Montaż pzewodów uziemiających iwyrÓwn
do 120mm2 w kanałach lub tunelach luzem

6o

s.ooo

@

Norma PRo We6ja 4'34 Nr seryjny: 6573 UżyikNnik: Ewa Podsiadło

ochronnego lub roboczego - pienł-

.sź
szt

3.000i

