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1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy łącznika drogowego pomiędzy ulicami
Pułaskiego i Cienistej wraz z przedłuŜeniem ulicy Cichej do łącznika w Mikołowie. Długość
przedmiotowego odcinka wynosi 504,74 m. Projektowana ulica znajduje się w północnej części
Mikołowa w dzielnicy Kamionka.
Projekt ma na celu opracowanie takich rozwiązań geometrycznych i konstrukcyjnych aby
przebudowana ulica jak najlepiej obsługiwała ruch dojazdowy związany z powstawaniem nowej
zabudowy mieszkaniowej oraz z doprowadzeniem do naleŜytych parametrów odcinka ścieŜki
rowerowej i dojazdu pojazdów słuŜby leśnej. Przebudowa ulicy wpłynie korzystnie na poprawę
komfortu oraz bezpieczeństwa ruchu kołowego na przedmiotowym terenie. Niniejsze rozwiązanie nie
ingeruje w istniejącą organizację ruchu, jedynie wprowadza rozwiązanie mające na celu poprawę
komfortu i bezpieczeństwa zarówno ruchu pieszego, rowerowego oraz kołowego.
1.2. Zleceniodawca, inwestor.
Zleceniodawcą i inwestorem jest Urząd Miasta Mikołów, Rynek16.
1.3. Podstawa opracowania.

−
−
−
−
−
−

Dokumentację opracowano na podstawie:
umowy zlecenia nr 15/D/08 zawartej z Urzędem Miasta Mikołów,
uzgodnień dokonanych w trakcie opracowania,
inwentaryzacji istniejącego uzbrojenia terenu na obszarze objętym projektowaniem,
zaktualizowanych planów geodezyjnych,
wizji lokalnej w terenie przeprowadzonej przez zespół projektowy,
aktualnych norm, wytycznych i przepisów obowiązujących w zakresie opracowania.

1.4. Zakres rzeczowy.
Opracowanie obejmuje budowę jezdni z pasem pieszo-rowerowym wraz z odwodnieniem od
ulicy Pułaskiego do ulicy Cienistej na odcinku 504,74m, oraz przedłuŜenie ulicy Cichej do łącznika na
długości 45m.
Ponadto w ramach odrębnych projektów wykonawczych zaprojektowano kanalizację deszczową
z wylotem do istniejącego rowu leśnego, oświetlenie projektowanego łącznika i przebudowę rurociągu
światłowodowego własności Polkomtel S.A..
1.5. Uzgodnienia.
Niniejsza inwestycja jest zgodna z miejscowym planem ogólnym zagospodarowania
przestrzennego Miasta Mikołów, co zostało potwierdzone wydanym przez UM Mikołów wypisem i
wyrysem nr BGM3-7324/WYPIS/268/2008 i uzupełnieniem nr BGM3-7324/WYPIS/268A/2008 z
tekstu tego planu.
W ramach niniejszego opracowania uzyskano uzgodnienia i opinie zawarte w protokole Zespołu
Uzgadniania Dokumentacji w Mikołowie – Opinia nr 40/2009 z dnia 09-03-2009r.
Koncepcja budowy łącznika uzgodniona została z Urzędem Miasta Mikołów, natomiast jej
lokalizację uzgodniono z Regionalną dyrekcją Lasów Państwowych w Katowicach.
Oryginały uzgodnień zostaną przekazane inwestorowi, zaś ich kserokopie zamieszczono w
projekcie budowlanym.
TELEINFO Katowice

strona 3

PROJEKT WYKONAWCZY
Budowa łącznika drogowego pomiędzy ulicami Pułaskiego i Cienistą w Mikołowie.

1.6. Części dokumentacji i jej zatwierdzenie.
Dokumentacja p.n.:
Temat: Budowa łącznika drogowego pomiędzy ulicami Pułaskiego i Cienistą w Mikołowie.
składa się z następujących części:
158.DB-1 – Projekt budowlany Budowa łącznika i przedłuŜenia ulicy Cichej z odwodnieniem,
oświetleniem i przebudową linii światłowodowych.
158.DD-1 – Projekt wykonawczy Budowa łącznika i przedłuŜenia ulicy Cichej.
158.DD-2 – Specyfikacja techn. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
158.DD-3 – Kosztorys inwestorski - Budowa łącznika i przedłuŜenia ulicy Cichej z odwodnieniem,
oświetleniem i przebudową linii światłowodowych.
158.DD-4 – Przedmiar robót Budowa łącznika i przedłuŜenia ulicy Cichej z odwodnieniem,
oświetleniem i przebudową linii światłowodowych.
158.DK-1 – Projekt wykonawczy Budowa kanalizacji deszczowej.
158.DT-1 – Projekt wykonawczy Przebudowa linii światłowodowych.
158.DE-1 – Projekt wykonawczy Budowa oświetlenia.
158.DR-1 – Projekt wykonawczy Projekt organizacji ruchu.
Kompletny projekt budowlany z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej został złoŜony do Starostwa Powiatowego w Mikołowie.

2. OPIS TERENU – STAN ISTNIEJĄCY.
2.1. Lokalizacja i stan istniejący.
Ulice Pułaskiego, Cicha, Cienista znajdują się w północnej części miasta Mikołów w
dzielnicy Kamionka. Pełnią one funkcję ulic lokalnych ze znaczącym udziałem ruchu rowerowego oraz
pieszego. Ponadto z ulicy korzystają pojazdy słuŜby leśnej. Ulice te łączą tereny jednorodzinnej
zabudowy mieszkaniowej z istniejącymi i powstającymi osiedlami o charakterze zabudowy niskiej.
Przedmiotowy łącznik praktycznie na całym opracowywanym odcinku biegnie przez teren
leśny, istnieje jej ślad o nawierzchni gruntowej wraz z mocno zdegradowanymi rowami przydroŜnymi i
istniejącymi przepustami. Ponadto w ramach zadania projektuje się przedłuŜenie ulicy Cichej do mniej
więcej w środka projektowanego łącznika. Teren w śladzie projektowanego przedłuŜenia jest obecnie
niezagospodarowany, przebiega w terenie leśnym przecinając istniejący rów odwadniający i łączy się z
tymczasowym zakończeniem ulicy Cichej pomiędzy budynkami nr 45 i 47.
Istniejącym śladem drogi leśnej biegnie szlak pieszo-rowerowy łączący dzielnicę Ligota w
Katowicach z Kamionką i przez Śmiłowice Reta z dzielnicą Halemba w Rudzie Śląskiej.
Istniejąca droga leśna posiada jezdnię o zmiennej szerokości w granicach od 2 do 3,5 m –
jednak szerokości te wynika głównie z prowadzenia istniejącego śladu ulicy pomiędzy drzewami na
terenie leśnym. W stanie istniejącym ulica posiada nawierzchnię gruntową umacnianą odcinkowo
metodami gospodarczymi materiałem kamiennym.
Droga leśna rozpoczyna się na skrzyŜowaniu ulicy Puławskiego-Kościuszki, zaś kończy się na
wysokości skrzyŜowania dróg o nawierzchni gruntowej w rejonie posesji nr 55, w tym rejonie po
wschodniej strony planowana jest prywatna inwestycja polegająca na budowie osiedla domów
mieszkalnych.
3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE.
3.1. Budowa łącznika i przedłuŜenia ulicy Cichej.
TELEINFO Katowice
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W ramach niniejszego opracowania projektuje się budowę łącznika od ulicy Pułaskiego do ulicy
Cienistej o długości 504,74 m, oraz przedłuŜenie ulicy Cichej do przedmiotowego łącznika o długości
47m. Projektowana jezdnia reguluje geometrię przekroju poprzecznego do następujących wymiarów:
• Jezdnia – 4,50 m,
• Ciąg rowerowo-pieszy – 2,50 m.
W przekroju poprzecznym po stronie północnej projektowanej jezdni zlokalizowany jest ciąg
rowerowo-pieszy, dla rejonu włączenia projektowanego łącznika z ulicą Cichą ciąg rowerowo-pieszy
zlokalizowany jest po stronie zachodniej do wysokości projektowanej, w ramach odrębnego
opracowania projektowego, przepompowni. Na jej wysokości ciąg przeprowadzany jest na stronę
wschodnią za pomocą przejścia rowerowo-pieszego o łącznej szerokości 6,00 m.
Projektowane włączenie ulicy Cichej znajduje się w KM 0,2+56,04. W ramach przedmiotowej
inwestycji uhonorowano wszystkie istniejące wjazdy do przylegających posesji nadając im stałą
szerokość 4,50 m, zjazdy wyposaŜono w skosy w stosunku 1:1 i głębokości 2,00 do 2,50 m.
Odcinek budowy łącznika składa się z odcinków prostych połączonych pięcioma łukami poziomymi.
Łuk poziomy W-1 o promieniu R=30,00 m zaprojektowano od KM 0,0+58,69 do KM 0,0+85,22, kąt
zwrotu wynosi =51,63o. Łuk poziomy W-2 o promieniu R=30,00 m zaprojektowano od KM
0,1+77,10 do KM 0,1+96,52, kąt zwrotu wynosi =35,93o. Łuk poziomy W-3 o promieniu R=30,00 m
zaprojektowano od KM 0,2+20,00 do KM 0,2+24,83, kąt zwrotu wynosi =9,19o. Łuk poziomy W-4
o promieniu R=200,00 m zaprojektowano od KM 0,2+45,40 do KM 0,2+66,92, kąt zwrotu wynosi
=6,17o. Łuk poziomy W-5 o promieniu R=85,00 m zaprojektowano od KM 0,3+21,41 do KM
0,3+51,96 , kąt zwrotu wynosi =88,00o.
Projektowana jezdnia łącznika jest obramowana krawęŜnikiem ulicznym 15x30x100 cm
zabudowanym na ławie betonowej z oporem wysokość krawęŜnika nad poziomem jezdni jest stała i
wynosi 4 cm.
Na całym odcinku przebudowywanej drogi kierowano się zasadą uhonorowania istniejących wjazdów
do posesji dla wjazdu pojedynczego przyjęto szerokość 4,50 m, zaś dla wjazdów podwójnych po 3,50
m na wjazd czyli łącznie 7,00 m. Wyjątkiem jest wspólny wjazd do posesji nr 24 i 26, którego łączna
szerokość wynosi 10,31 m i wynika z uhonorowania stanu istniejącego, a jednocześnie umoŜliwienia
minięcia się pojazdów o większym gabarycie na odcinku jezdni o szerokości 4,50 m.
Połączenie krawędzi łącznika z ulicą Puławskiego, z przedłuŜeniem ulicy Cichej i na końcu
opracowania w rejonie skrzyŜowania dróg gruntowych z ulicą Cienistą wykonano za pomocą łuków
kołowych o promieniu R = 5,00 do 6,00 m.
Odbiornikiem wód powierzchniowych są wpusty uliczne wprowadzone do projektowanej, w
osobnym tomie niniejszego opracowania, odcinków kanalizacji deszczowej, która z kolei
wprowadzona jest do istniejącego rowu odwadniającego w KM 0,1+99,44.
Po stronie południowej na odcinku od KM 0,0+09,09 do KM 0,1+99,44 prowadzony jest rów
przydroŜny, którego zadaniem jest zbieranie wód opadowych z terenu przylegającego po tej stronie
obszaru zalesionego, w celu jej skanalizowania i odprowadzenia do istniejącego przepustu w KM
0,1+99,44. Rów przydroŜny o podobnej funkcji prowadzony jest wzdłuŜ wschodniej krawędzi
przedłuŜenia ulicy Cichej, zaś jego odbiornikiem jest projektowany na istniejącym cieku przepust
prefabrykowany w KM 0,0+06,40 (kilometraŜ przedłuŜenia) o średnicy D 600. Pozostały odcinek
łącznika prowadzony jest w niskim nasypie (na większości odcinka istniejącym) lub po terenie.
W ramach niniejszego zadania projektowane są dwa przepusty prefabrykowane z rur karbowanych o
średnicy wewnętrznej D 600 mm. Zlokalizowane są pod drogą główną łącznika w KM 0,1+99,44, zaś
pod przedłuŜeniem ulicy Cichej w KM 0,0+06,40 (wg kilometraŜa tegoŜ przedłuŜenia).
DąŜąc do nadania projektowanemu ciągowi komunikacyjnemu charakteru obiektu o ruchu
uspokojonym, przyjęto ograniczenie prędkości pojazdów kołowych do 30 km/h, zaś w rejonie
skrzyŜowania z ulicą Cichą projektuje się wyniesienie płyty skrzyŜowania wymuszającej zmniejszenie
prędkości do 20 km/h. Pełne oznakowanie pionowe i poziome tych elementów pokazano w projekcie
docelowej organizacji ruchu będącego osobnym tomem niniejszej dokumentacji projektowej. Na
projektowanej wyniesionej płycie skrzyŜowania naleŜy wyznaczyć oba przejścia rowerowo-piesze
wraz z adekwatnym oznakowaniem. Dla podkreślenie funkcji projektowanego wyniesienia
TELEINFO Katowice
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nawierzchnię naleŜy wykonać z kostki granitowej. NaleŜy rozwaŜyć wykonanie przejść z kolorowej
kostki betonowej, dla podniesienia ich czytelności, moŜna teŜ wykonać go z róŜnego koloru materiału
kamiennego np. granit (jasny), bazalt (ciemny).
3.2. Profil podłuŜny.
Rozwiązanie wysokościowe budowy łącznika wykonane zostało w oparciu o zasadę
najlepszego wpisania drogi w istniejące ukształtowanie terenu. Zasada pokazana została na profilu
podłuŜnym projektowanej osi łącznika oraz profilu przedłuŜenia z ulicą Cichą, zaś szczegóły
powiązania z terenem na przekrojach charakterystycznych.
Profil podłuŜny składa się z odcinków prostych o pochyleniach w zakresie od 0,40 do 2,80%
połączonych łukami pionowymi wklęsłymi i wypukłymi o promieniach R=300,00–3000,00 m.
Szczegóły pokazano w części rysunkowej.
3.3. Przekroje konstrukcyjne
W niniejszym opracowaniu występują trzy rodzaje nawierzchni, pierwszy to nawierzchnia łącznika,
drugi to konstrukcja wyniesionej płyty skrzyŜowania z wydłuŜeniem ulicy Cichej, zaś trzeci to
konstrukcja nawierzchni ciągu rowerowo-pieszego. Projektowane konstrukcje nawierzchni składają się
z następujących warstw:
1. Konstrukcja nawierzchni łącznika i przedłuŜenia ulicy Cichej
8 cm
kostka betonowa wibroprasowana (szara),
3 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
25 cm
podbudowa z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm
20 cm
warstwa mrozoochronna z pospółki (mieszanki kruszynowej),
Geotekstyl separujący
20 cm
warstwa wzmacniająca podłoŜe gruntowe wykonana z niesortu kamiennego wykonana
metodą stabilizacji mechanicznej
2. Konstrukcja nawierzchni wyniesionej płyty skrzyŜowania
10 cm
kostka kamienna, granitowa oraz bazaltowa,
3 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
25 cm
podbudowa z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm,
20 cm
warstwa mrozoochronna z pospółki (mieszanki kruszynowej),
Geotekstyl separujący
30 cm
warstwa wzmacniająca podłoŜe gruntowe wykonana z niesortu kamiennego wykonana
metodą stabilizacji mechanicznej
3. Konstrukcja nawierzchni ciągu rowerowo pieszego.
8 cm
kostka betonowa wibroprasowana (szara),
3 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
15 cm
podbudowa z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm
10 cm
warstwa mrozoochronna z pospółki (mieszanki kruszynowej),
Geotekstyl separujący
20 cm
warstwa wzmacniająca podłoŜe gruntowe wykonana z niesortu kamiennego wykonana
metodą stabilizacji mechanicznej
Nawierzchnia jezdni obramowana jest krawęŜnikiem betonowym o wymiarach 15x30x100 cm na
ławie betonowej z oporem wykonanej z betonu B-20. Pochylenia poprzeczne przebudowywanej jezdni
dostosowane są do istniejącego spadku terenu i kształtują się w granicach od 0,4 do 2,0 %, zaś
pochylenie ciągu rowerowo-pieszego wynosi 2,0% na całym odcinku i jest skierowane do jezdni.
Zastosowano dwa rodzaje pobocza gruntowego: za ciągiem rowerowo-pieszym 30 cm i za jezdnią po
stronie wewnętrznej 50 cm. Na całym odcinku pobocza mają 6% spadku na skarpę nasypu.
Parametry geotekstylu separującego:
TELEINFO Katowice
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•

Geowłóknina wykonana z termicznie utwardzanych włókien ciągłych PP oraz włókien
rdzeniowych i otoczkowych z PP/PE,
• Masa powierzchniowa 180 g/m2,
• Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuŜ i wszerz pasma 12,50 kN/m,
• WydłuŜenie względne przy maksymalnym obciąŜeniu 30%,
• Opór na przebicie CBR 2,25 kN,
• Umowny wymiar porów Q90 – 0,13 mm,
• Wodoprzepuszczalność prostopadła do płaszczyzny geowłókniny przy dh wody=50mm –
75l/m2s
UWAGA!
Przed rozpoczęciem układania warstw konstrukcyjnych naleŜy uzyskać wtórny moduł
odkształcenia na poziomie E2>100 MPa pod jezdnią oraz E2>80 MPa pod chodnikiem.
3.4. Roboty ziemne.
Roboty ziemne w niniejszym projekcie sprowadzają się do tworzenia niskiego nasypu (w
większości pod ciągiem rowerowo-pieszy) i korytowania pod konstrukcję nawierzchni oraz wykonania
wykopów pod budowę kolektora kanalizacji deszczowej i przepustów drogowych. Roboty naleŜy
prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i geometrią wynikającą z planu sytuacyjnego, profilów
podłuŜnych oraz przekrojów charakterystycznych.
W miejscach gdzie wystąpiłyby pochylenia skarp ostrzejsze niŜ 1:1 naleŜy zabezpieczyć je
poprzez zabudowanie siatki drobnootworowej polietylenowej lub poliestrowej oraz obsianie trawą na
warstwie ziemi urodzajnej lub zastosować konstrukcje z gruntu zbrojonego geosiatką.
Siatka powinna posiadać następujące parametry:
• wytrzymałość na rozrywanie w kierunku wzdłuŜnym – 15 kN/m,
• wytrzymałość na rozrywanie w kierunku poprzecznym – 14 kN/m,
• wydłuŜenie przy rozerwaniu w kierunku wzdłuŜnym – 15%,
• wydłuŜenie przy rozerwaniu w kierunku poprzecznym – 18%.
Siatkę naleŜy zamocować za pomocą szpilek stalowych Φ6x450 ze stali Ŝebrowanej, 4 szpilki
na metr kwadratowy.
3.5. Odwodnienie łącznika.
Odwodnienie powierzchniowe dla całego odcinka łącznika drogowego realizowane będzie
kanalizacją deszczową φ315mm z zabudowanymi wpustami drogowymi, podzieloną na dwa odcinki :
- jeden od km 0,00 do 0+200,00 – wlot do rowu po stronie zachodniej
- drugi od km 0+400,00 do km 0+200,00 – wlot do rowu po stronie wschodniej
oraz odcinka od km 0+400 do km 0+500 podłączonego do istniejącej kanalizacji deszczowej
odwadniającej teren projektowanej zabudowy jednorodzinnej przy ulicy Cienistej.
Na przedłuŜeniu ulicy Cichej w kierunku projektowanego łącznika w miejscu istniejącego rowu
projektuje się zabudowę przepustu φ600mm o długości 12m i wprowadzenie wód opadowych z
istniejącej kanalizacji deszczowej φ500mm do rowu za przepustem.
Fragment istniejącego rowu przydroŜnego zabudowanego w okolicy ulicy Cienistej (km 0+470 do
km0+505) po zachodniej stronie projektowanego łącznika projektuje się orurować przewodem
φ315mm i włączyć do istniejącej kanalizacji deszczowej φ500mm
W ramach odrębnych projektów wykonawczych zaprojektowano kanalizację deszczową z
wylotem do istniejącego rowu leśnego Odcinki projektowanej kanalizacji deszczowej wykonane
zostaną z rur PVC-U-S typ SDR34 Litego o sztywności SN8 średnicy ∅200-φ315mm. Na końcu
projektowanej kanalizacji deszczowej przed wprowadzeniem wód opadowych z projektowanego
łącznika drogowego do rowu otwartego zabudowanego w km 0+200, zabudowane zostaną osadniki
piasku o poj. 3m3, dla podczyszczenia odprowadzanych wód opadowych.
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Ścieki podczyszczone w projektowanych osadnikach powinny spełniać stan zgodnie z
wymaganiami Rozporządzenia Ministra Środowiska 29.11.2002r.
Rów ( dno i ściany) na odcinku około 9m za projektowanym przepustem, w miejscu wprowadzanych
wód opadowych z projektowanego łącznika naleŜy umocnić poprzez zabudowę płyt typu „KRATA”
wypełnionych ziemią i obsianych trawą.
Przepust wykonany zostanie z rur kanalizacyjnych kielichowych Ŝelbetowych WITROS klasy A φ600mm.
Kanalizację prowadzona będzie ze spadkami 0,6 - 1% w kierunku odbiornika-przepustu.
Odpływy z wpustów drogowych φ200mm, prowadzić z minimalnym spadkiem 2% w kierunku
studzienek włączeniowych .
Na kanalizacji zabudować studnie kanalizacyjne z kręgów Ŝelbetowych φ1,2 m z włazem kl. D400 z
pokrywą wypełnioną betonem, pierścieniem odciąŜającym i kompletem przejść elastycznych .
Osadniki piasku o poj. 3m3 wykonać z kręgów Ŝelbetowych φ1,5 m z włazem kl. D400 z pokrywą
wypełnioną betonem, pierścieniem odciąŜającym i kompletem przejść elastycznych .
Studzienki kanalizacyjne Ŝelbetowe wykonać z betony klasy min. C 35/45 . Kręgi uszczelniane
uszczelkami typu STEINHOFF SD lub betonem . Studzienki powinny być posiadać parametry :
- nasiąkliwość betonu < 5%
- wodoszczelność
> W6
- mrozoodporność
> F100
Zabudować wpusty drogowe Φ 0,5 m z osadnikiem o głębokości 0,8m z Ŝeliwną kratką ściekową
klasy C250 i pierścieniem odciąŜającym.
Wykopy pod kanalizację wykonywać o ścianach pionowych obudowanych o szerokości minimalnej
dla średnic:
• DN≤ 350mm – wykop o szerokości DN+2x0,3mm .
• 350<DN≤ 700mm – wykop o szerokości DN+2x0,35mm .
Przewody prowadzone są na głębokości 0,9-2,0m .
JeŜeli wzdłuŜ wykopu odbywać się będzie komunikacja , to powinna być zastosowana odpowiednia
obudowa.
Przyjmuje się wykonywanie robót sposobem mechanicznym i ręcznym.
Głębokość wykopu przyjąć o ~ 0,3 m większą od głębokości posadowienia rur.
W miejscach skrzyŜowań z istniejącym uzbrojeniem wykopy prowadzić ręcznie.
Rury układać w wykopach na podsypce piaskowej grubości 30cm i obsypać warstwą piasku o
grubości 30 cm. Połączenia rur kanalizacyjnych ze studzienkami wykonać poprzez przejścia
elastyczne szczelne.
Przewody kanalizacji prowadzone powyŜej poziomu przemarzania gruntu naleŜy ocieplić np. warstwą
keramzytu, uzupełniającego Ŝądaną głębokość przykrycia ( warstwa keramzytu nie moŜe mieć
bezpośredniego kontaktu z rurą z tworzywa sztucznego).
Studzienki kanalizacyjne posadowić podbudowie betonowej o grubości 10cm z betonu C12/15 i
podsypce piaskowej min.30cm. Wypełnienie wykopu wokół studni powinno być wykonane
materiałem sypkim z zagęszczeniem gruntu 98-100% wg skali Proctora. Zagęszczenie zasypki
dokonywać warstwami nie grubszymi niŜ 30cm.
Na odcinkach kanalizacji prowadzonej pod drogami naleŜy wymienić 100% gruntu rodzimego na
piasek.
Odpływy z wpustów drogowych φ200mm, prowadzić z minimalnym spadkiem 2% (max.20%) w
kierunku studzienek włączeniowych .
Roboty ziemne naleŜy wykonywać tak, aby zapewnić stałe odprowadzenie wód gruntowych
i opadowych.
Odwodnienie wykopów z wód opadowych lub infiltracyjnych prowadzić przez pompowanie do
istn. rowów bezpośrednio z wykopu lecz tak, Ŝeby woda nie zalewała terenów prywatnych posesji.
3.6. Uzbrojenie podziemne.
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Elementy uzbrojenia tereny takie jak: włazy, skrzynki uliczne do zasuw naleŜy dopasować
wysokościowo do projektowanych rzędnych, zaś media kolidujące z projektowanym obiektem
zabezpieczyć zgodnie z warunkami zarządców.
Z projektowanym łącznikiem kolidują dwie linie światłowodowe. Jedna własności TPSA
przebiegająca wzdłuŜ ulicy Pułaskiego, zostanie zabezpieczona poprzez wydłuŜenie rury istniejącej
ochronnej nowym odcinkiem rury typu Arot 110 PS na długości 4m.
W odrębnym projekcie wykonawczym przewidziano przesunięcie drugiego istniejącego
rurociągu światłowodowego własności Polkomtel S.A poza obręb projektowanej jezdni.
Budowa łącznika od strony ulicy Pułaskiego wymaga przedłuŜenia istniejących rur ochronnych
gazociągu. Przewidziano załoŜenie na gazociąg dwudzielnej rury stalowej fi 200 mm na długości 4m
oraz nadsypanie obsybki piaskowej do wysokości 30cm ponad wierzch gazociągu.

4.
•
•

UWAGI KOŃCOWE.

•
•

Całość robót wykonywać zgodnie z uwagami zawartymi w uzgodnieniach branŜowych.
W miejscach zbliŜeń do istniejącego uzbrojenia roboty wykonywać ręcznie i pod nadzorem
właścicieli sieci.
Wszystkie materiały uŜyte do budowy dróg powinny mieć waŜny atest
Wszystkie skarpy nasypów których pochylenie byłoby ostrzejsze niŜ w stosunku 1:1 naleŜy
dodatkowo zabezpieczyć za pomocą siatki drobnootworowej wg. uwag w pkt. 5.

Roboty naleŜy wykonać zgodnie z niniejszym projektem, dokumentacją fabryczną urządzeń,
obowiązującymi wytycznymi, warunkami i normami technicznymi oraz przepisami BHP, PBUE i
PPOś. Miejsce pracy oznakować odpowiednimi znakami drogowymi zgodnie z projektem
tymczasowej organizacji ruchu.
Do odbioru końcowego robót wykonawca przedłoŜy komisji odbiorczej uaktualnioną
dokumentację powykonawczą wybudowanego łącznika i elementów uzbrojenia podziemnego wraz z
protokołem przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego .
W trakcie prac naleŜy przestrzegać zaleceń zawartych w uzgodnieniach przeprowadzonych z
właścicielami kanalizacji i administratorami obiektów. NaleŜy równieŜ stosować się do uwag,
warunków i zaleceń zawartych w porozumieniach dotyczących zgody na wejście w teren
nieruchomości. Prace prowadzić pod nadzorem zaleconych inspektorów.
W rejonie budowy znajdują się podlegające ochronie przed zniszczeniem punkty poligonowe
poziomej osnowy geodezyjnej. Zostały one trwale zastabilizowane kamieniami betonowymi z
osadzonymi znacznikami wyznaczającymi punkty. Lokalizacja projektowanych elementów chodnika i
zatoki autobusowej znajduje się w pobliŜu tych punktów. W trakcie wykonywania robót ziemnych przy
zbliŜeniach z powyŜszymi punktami naleŜy zachować szczególną ostroŜność celem uniknięcia
naruszenia ich posadowienia. Przed przystąpieniem do realizacji naleŜy zgłosić się do Wydziału
Geodezji celem uzgodnienia zabezpieczenia znaków, bądź warunków wznowienia.
Wszystkie materiały uŜyte do budowy dróg powinny mieć waŜny atest.
4.1.
•
•
•
•
•
•
•
•

Wykaz obowiązujących przepisów i normatywów technicznych.
Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich KB 8 - 3.3. (7).
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. PN-S-02205 (styczeń 1998).
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. PN-B 11111.
Kruszywa kamienne łamane do nawierzchni drogowych. PN-B-11112.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. PN-B-11113.
Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. PN-B-01100.
Kruszywa kamienne łamane do nawierzchni drogowych. BN-84/6774-02.
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. BN-64/8933-02
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy projektu budowlanego.
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr
43 - Warszawa 14.06.1999 r.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1987 r. w sprawie szczegółowych zasad
ochrony powierzchni ziemi (Dz. U. Nr 4, poz. 23)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p.zm.),
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi
zm.).
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 46, poz. 543 z p. zm.).
„Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” – załącznik do
Zarządzenia nr 12 GDDP z dnia 10.07.2001 r.
Katalog powtarzalnych elementów drogowych „Transprojekt” Warszawa 1979r,
Datka S., Suchorzewski W., Tracz M.: InŜynieria ruchu. WKiŁ, Warszawa 1999.
Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Dziennik Ustaw Załącznik do nru 220,
poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.
5. ZAŁĄCZNIKI.

5.1. Kserokopia uzgodnień i opinii ZUD.
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1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy łącznika drogowego pomiędzy ulicami
Pułaskiego i Cienistej wraz z przedłuŜeniem ulicy Cichej do łącznika w Mikołowie. Długość
przedmiotowego odcinka wynosi 504,74 m. Projektowana ulica znajduje się w północnej części
Mikołowa w dzielnicy Kamionka.
Projekt ma na celu opracowanie takich rozwiązań geometrycznych i konstrukcyjnych aby
przebudowana ulica jak najlepiej obsługiwała ruch dojazdowy związany z powstawaniem nowej
zabudowy mieszkaniowej oraz z doprowadzeniem do naleŜytych parametrów odcinka ścieŜki
rowerowej i dojazdu pojazdów słuŜby leśnej. Przebudowa ulicy wpłynie korzystnie na poprawę
komfortu oraz bezpieczeństwa ruchu kołowego na przedmiotowym terenie. Niniejsze rozwiązanie nie
ingeruje w istniejącą organizację ruchu, jedynie wprowadza rozwiązanie mające na celu poprawę
komfortu i bezpieczeństwa zarówno ruchu pieszego, rowerowego oraz kołowego.
1.2.

Zleceniodawca, inwestor.
Zleceniodawcą i inwestorem jest Urząd Miasta Mikołów, Rynek16.

1.3.

−
−
−
−
−
−

Podstawa opracowania.

Dokumentację opracowano na podstawie:
umowy zlecenia nr 15/D/08 zawartej z Urzędem Miasta Mikołów,
uzgodnień dokonanych w trakcie opracowania,
inwentaryzacji istniejącego uzbrojenia terenu na obszarze objętym projektowaniem,
zaktualizowanych planów geodezyjnych,
wizji lokalnej w terenie przeprowadzonej przez zespół projektowy,
aktualnych norm, wytycznych i przepisów obowiązujących w zakresie opracowania.

1.4.

Zakres rzeczowy.

Opracowanie obejmuje budowę jezdni z pasem pieszo-rowerowym wraz z odwodnieniem od ulicy
Pułaskiego do ulicy Cienistej na odcinku 504,74m, oraz przedłuŜenie ulicy Cichej do łącznika na
długości 45m.
Ponadto w ramach niniejszego opracowania zaprojektowano odwodnienie przedmiotowego
łącznika polegające na budowie rowów i kanalizacji deszczowej wraz z budową dwóch przepustów pod
łącznikiem i przedłuŜeniem ulicy Cichej w ciągu istniejącego rowu leśnego.
Projektowane oświetlenie budowanego łącznika i przedłuŜenia ulicy Cichej wykonane zostanie
przy uŜyciu 14-ciu lamp oświetleniowych mocowanych na stalowych połączonych kablem
energetycznym nn.
1.5.

Uzgodnienia.

Niniejsza inwestycja jest zgodna z miejscowym planem ogólnym zagospodarowania
przestrzennego Miasta Mikołów, co zostało potwierdzone wydanym przez UM Mikołów wypisem i
wyrysem nr BGM3-7324/WYPIS/268/2008 i uzupełnieniem nr BGM3-7324/WYPIS/268A/2008 z
tekstu tego planu.
W ramach niniejszego opracowania uzyskano uzgodnienia i opinie zawarte w protokole Zespołu
Uzgadniania Dokumentacji w Mikołowie – Opinia nr 40/2009 z dnia 09-03-2009r.
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Koncepcja budowy łącznika uzgodniona została z Urzędem Miasta Mikołów, natomiast jej
lokalizację uzgodniono z Regionalną dyrekcją Lasów Państwowych w Katowicach.
Projekt wykonawczy zabezpieczenia linii światłowodowych uzgodniono z Betame FC Chorzów,
natomiast projekt budowy oświetlenia został uzgodniony przez Vattenfall w Katowicach.
Oryginały uzgodnień zostaną przekazane inwestorowi, zaś ich kserokopie zamieszczono w
niniejszym projekcie.
1.6.

Działki przewidziane do zajęcia pod inwestycję.

Projektowana budowa łącznika realizowana będzie na działkach, które obecnie jako działki leśne
stanowią własność skarbu państwa, a zarządzane są przez Nadleśnictwo Katowice. Jedynie działki na
włączeniu łącznika do ulicy Cienistej i ulicy Cichej będą działkami własności Gminy Mikołów lub
naleŜących do osób fizycznych.
W ramach opracowania dokumentacji technicznej dokonany zostanie podział działek leśnych w
taki sposób, Ŝe zostanie wyodrębniony pas drogowy, w którym obok projektowanych dróg znajdą się
równieŜ rowy przydroŜne i projektowane przepusty. RównieŜ wyloty projektowanej kanalizacji
deszczowej do rowu leśnego jak i odcinek zarurowanego rowu przy ulicy Cienistej pozostaną na
działkach, które będą administrowane przez Gminę Mikołów.
Według projektu podziału działek leśnych pas drogowy projektowanego łącznika i przedłuŜenia
ulicy Cichej zgodnie z decyzją podziałową znajdować się będzie na następujących działkach:
- 16/2, 15/1, 30/16, oraz na działkach własności Gminy Mikołów 118/32, 267/28, 447/22 i 421/22.
Ponadto działki 577/42, 477/42, /579/42, 582/42 i 587/42 przeznaczone na poszerzenie pasa
drogowego pozostają we władaniu p. Eugeniusza Adamusa, który pisemnie wyraŜa zgodę na realizację
przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.
1.7.

Części dokumentacji i jej zatwierdzenie.

Dokumentacja p.n.:
Temat: Budowa łącznika drogowego pomiędzy ulicami Pułaskiego i Cienistą w Mikołowie.
składa się z następujących części:
158.DB-1 – Projekt budowlany Budowa łącznika i przedłuŜenia ulicy Cichej z odwodnieniem,
oświetleniem i przebudową linii światłowodowych.
158.DD-1 – Projekt wykonawczy Budowa łącznika i przedłuŜenia ulicy Cichej.
158.DD-2 – Specyfikacja techn. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
158.DD-3 – Kosztorys inwestorski - Budowa łącznika i przedłuŜenia ulicy Cichej z odwodnieniem,
oświetleniem i przebudową linii światłowodowych.
158.DK-1 – Projekt wykonawczy Budowa kanalizacji deszczowej.
158.DT-1 – Projekt wykonawczy Przebudowa linii światłowodowych.
158.DE-1 – Projekt wykonawczy Budowa oświetlenia.
158.DR-1 – Projekt wykonawczy Projekt organizacji ruchu.
Kompletny projekt budowlany z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej został złoŜony do Starostwa Powiatowego w Mikołowie.
1.8.

Wykonawca robót.

Wykonawcą robót będzie firma wyłoniona w przetargu ograniczonym. Przewidywany termin
wykonywania robót – III kwartał 2010r.
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1.9.

Harmonogram budowy.

Wszystkie prace objęte niniejszym projektem naleŜy wykonywać zgodnie z następującym
harmonogramem:
− prace przygotowawcze obejmujące:
• geodezyjne wytyczenie obiektu,
• geodezyjne namierzenie kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym,
• wycinkę krzewów kolidujących z inwestycją,
• rozbiórkę istniejących nawierzchni,
• zdjęcie ziemi urodzajnej, złoŜenie jej w wybranym miejscu w celu ponownego uŜycia jej do
zahumusowania terenów zielonych,
− prace właściwe budowy łącznika
− powykonawcze pomiary geodezyjne i wniesienie do państwowego zasobu geodezyjnego
− prace zakończeniowe i uporządkowanie terenu.

2. OPIS TERENU – STAN ISTNIEJĄCY.
2.1.

Lokalizacja i stan istniejący.

Ulice Pułaskiego, Cicha, Cienista znajdują się w północnej części miasta Mikołów w dzielnicy
Kamionka. Pełnią one funkcję ulic lokalnych ze znaczącym udziałem ruchu rowerowego oraz pieszego.
Ponadto z ulicy korzystają pojazdy słuŜby leśnej. Ulice te łączą tereny jednorodzinnej zabudowy
mieszkaniowej z istniejącymi i powstającymi osiedlami o charakterze zabudowy niskiej.
Przedmiotowy łącznik praktycznie na całym opracowywanym odcinku biegnie przez teren leśny,
istnieje jej ślad o nawierzchni gruntowej wraz z mocno zdegradowanymi rowami przydroŜnymi i
istniejącymi przepustami. Ponadto w ramach zadania projektuje się przedłuŜenie ulicy Cichej do mniej
więcej w środka projektowanego łącznika. Teren w śladzie projektowanego przedłuŜenia jest obecnie
niezagospodarowany, przebiega w terenie leśnym przecinając istniejący rów odwadniający i łączy się z
tymczasowym zakończeniem ulicy Cichej pomiędzy budynkami nr 45 i 47.
Istniejącym śladem drogi leśnej biegnie szlak pieszo-rowerowy łączący dzielnicę Ligota w
Katowicach z Kamionką i przez Śmiłowice Reta z dzielnicą Halemba w Rudzie Śląskiej.
Istniejąca droga leśna posiada jezdnię o zmiennej szerokości w granicach od 2 do 3,5 m – jednak
szerokości te wynika głównie z prowadzenia istniejącego śladu ulicy pomiędzy drzewami na terenie
leśnym. W stanie istniejącym ulica posiada nawierzchnię gruntową umacnianą odcinkowo metodami
gospodarczymi materiałem kamiennym.
Droga leśna rozpoczyna się na skrzyŜowaniu ulicy Puławskiego-Kościuszki, zaś kończy się na
wysokości skrzyŜowania dróg o nawierzchni gruntowej w rejonie posesji nr 55, w tym rejonie po
wschodniej strony planowana jest prywatna inwestycja polegająca na budowie osiedla domów
mieszkalnych.
2.2. Uzbrojenie terenu.
WzdłuŜ drogi leśnej przebiega linia światłowodowa własności Polkomtel S.A., która jest
utrzymywana przez Betame FP Chorzów. Linia ta składa się z 4-rech rur HDPE 400mm ułoŜonych
bezpośrednio w ziemi na głębokości 0,8-1,0m. Na początku i na końcu projektowanego łącznika
występują równieŜ inne elementy uzbrojenia terenu takie jak: linia światłowodowa TPSA, gazociąg i
kanalizacja deszczowa.
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3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE.
3.1.

Budowa łącznika i przedłuŜenia ulicy Cichej.

W ramach niniejszego opracowania projektuje się budowę łącznika od ulicy Pułaskiego do ulicy
Cienistej o długości 504,74 m, oraz przedłuŜenie ulicy Cichej do przedmiotowego łącznika o długości
47m. Projektowana jezdnia reguluje geometrię przekroju poprzecznego do następujących wymiarów:
• Jezdnia – 4,50 m,
• Ciąg rowerowo-pieszy – 2,50 m.
W przekroju poprzecznym po stronie północnej projektowanej jezdni zlokalizowany jest ciąg
rowerowo-pieszy, dla rejonu włączenia projektowanego łącznika z ulicą Cichą ciąg rowerowo-pieszy
zlokalizowany jest po stronie zachodniej do wysokości projektowanej, w ramach odrębnego
opracowania projektowego, przepompowni. Na jej wysokości ciąg przeprowadzany jest na stronę
wschodnią za pomocą przejścia rowerowo-pieszego o łącznej szerokości 6,00 m.
Projektowane włączenie ulicy Cichej znajduje się w KM 0,2+56,04. W ramach przedmiotowej
inwestycji uhonorowano wszystkie istniejące wjazdy do przylegających posesji nadając im stałą
szerokość 4,50 m, zjazdy wyposaŜono w skosy w stosunku 1:1 i głębokości 2,00 do 2,50 m.
Odcinek budowy łącznika składa się z odcinków prostych połączonych pięcioma łukami poziomymi.
Łuk poziomy W-1 o promieniu R=30,00 m zaprojektowano od KM 0,0+58,69 do KM 0,0+85,22, kąt
zwrotu wynosi =51,63o. Łuk poziomy W-2 o promieniu R=30,00 m zaprojektowano od KM
0,1+77,10 do KM 0,1+96,52, kąt zwrotu wynosi =35,93o. Łuk poziomy W-3 o promieniu R=30,00 m
zaprojektowano od KM 0,2+20,00 do KM 0,2+24,83, kąt zwrotu wynosi =9,19o. Łuk poziomy W-4
o promieniu R=200,00 m zaprojektowano od KM 0,2+45,40 do KM 0,2+66,92, kąt zwrotu wynosi
=6,17o. Łuk poziomy W-5 o promieniu R=85,00 m zaprojektowano od KM 0,3+21,41 do KM
0,3+51,96 , kąt zwrotu wynosi =88,00o.
Projektowana jezdnia łącznika jest obramowana krawęŜnikiem ulicznym 15x30x100 cm zabudowanym
na ławie betonowej z oporem wysokość krawęŜnika nad poziomem jezdni jest stała i wynosi 4 cm.
Na całym odcinku przebudowywanej drogi kierowano się zasadą uhonorowania istniejących wjazdów
do posesji dla wjazdu pojedynczego przyjęto szerokość 4,50 m, zaś dla wjazdów podwójnych po 3,50
m na wjazd czyli łącznie 7,00 m. Wyjątkiem jest wspólny wjazd do posesji nr 24 i 26, którego łączna
szerokość wynosi 10,31 m i wynika z uhonorowania stanu istniejącego, a jednocześnie umoŜliwienia
minięcia się pojazdów o większym gabarycie na odcinku jezdni o szerokości 4,50 m.
Połączenie krawędzi łącznika z ulicą Puławskiego, z przedłuŜeniem ulicy Cichej i na końcu opracowania
w rejonie skrzyŜowania dróg gruntowych z ulicą Cienistą wykonano za pomocą łuków kołowych o
promieniu R = 5,00 do 6,00 m.
Odbiornikiem wód powierzchniowych są wpusty uliczne wprowadzone do projektowanej, w
osobnym tomie niniejszego opracowania, odcinków kanalizacji deszczowej, która z kolei wprowadzona
jest do istniejącego rowu odwadniającego w KM 0,1+99,44.
Po stronie południowej na odcinku od KM 0,0+09,09 do KM 0,1+99,44 prowadzony jest rów
przydroŜny, którego zadaniem jest zbieranie wód opadowych z terenu przylegającego po tej stronie
obszaru zalesionego, w celu jej skanalizowania i odprowadzenia do istniejącego przepustu w KM
0,1+99,44. Rów przydroŜny o podobnej funkcji prowadzony jest wzdłuŜ wschodniej krawędzi
przedłuŜenia ulicy Cichej, zaś jego odbiornikiem jest projektowany na istniejącym cieku przepust
prefabrykowany w KM 0,0+06,40 (kilometraŜ przedłuŜenia) o średnicy D 600. Pozostały odcinek
łącznika prowadzony jest w niskim nasypie (na większości odcinka istniejącym) lub po terenie.
W ramach niniejszego zadania projektowane są dwa przepusty prefabrykowane z rur karbowanych o
średnicy wewnętrznej D 600 mm. Zlokalizowane są pod drogą główną łącznika w KM 0,1+99,44, zaś
pod przedłuŜeniem ulicy Cichej w KM 0,0+06,40 (wg kilometraŜa tegoŜ przedłuŜenia).
DąŜąc do nadania projektowanemu ciągowi komunikacyjnemu charakteru obiektu o ruchu
uspokojonym, przyjęto ograniczenie prędkości pojazdów kołowych do 30 km/h, zaś w rejonie
skrzyŜowania z ulicą Cichą projektuje się wyniesienie płyty skrzyŜowania wymuszającej zmniejszenie
prędkości do 20 km/h. Pełne oznakowanie pionowe i poziome tych elementów pokazano w projekcie
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docelowej organizacji ruchu będącego osobnym tomem niniejszej dokumentacji projektowej. Na
projektowanej wyniesionej płycie skrzyŜowania naleŜy wyznaczyć oba przejścia rowerowo-piesze wraz
z adekwatnym oznakowaniem. Dla podkreślenie funkcji projektowanego wyniesienia nawierzchnię
naleŜy wykonać z kostki granitowej. NaleŜy rozwaŜyć wykonanie przejść z kolorowej kostki
betonowej, dla podniesienia ich czytelności, moŜna teŜ wykonać go z róŜnego koloru materiału
kamiennego np. granit (jasny), bazalt (ciemny).
3.2. Profil podłuŜny.
Rozwiązanie wysokościowe budowy łącznika wykonane zostało w oparciu o zasadę najlepszego
wpisania drogi w istniejące ukształtowanie terenu. Zasada pokazana została na profilu podłuŜnym
projektowanej osi łącznika oraz profilu przedłuŜenia z ulicą Cichą, zaś szczegóły powiązania z terenem
na przekrojach charakterystycznych.
Profil podłuŜny składa się z odcinków prostych o pochyleniach w zakresie od 0,40 do 2,80%
połączonych łukami pionowymi wklęsłymi i wypukłymi o promieniach R=300,00–3000,00 m.
Szczegóły pokazano w części rysunkowej.
3.3. Przekroje konstrukcyjne
W niniejszym opracowaniu występują trzy rodzaje nawierzchni, pierwszy to nawierzchnia łącznika,
drugi to konstrukcja wyniesionej płyty skrzyŜowania z wydłuŜeniem ulicy Cichej, zaś trzeci to
konstrukcja nawierzchni ciągu rowerowo-pieszego. Projektowane konstrukcje nawierzchni składają się
z następujących warstw:
1. Konstrukcja nawierzchni łącznika i przedłuŜenia ulicy Cichej
8 cm
kostka betonowa wibroprasowana (szara),
3 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
25 cm
podbudowa z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm
20 cm
warstwa mrozoochronna z pospółki (mieszanki kruszynowej),
Geotekstyl separujący
20 cm
warstwa wzmacniająca podłoŜe gruntowe wykonana z niesortu kamiennego wykonana
metodą stabilizacji mechanicznej
2. Konstrukcja nawierzchni wyniesionej płyty skrzyŜowania
10 cm
kostka kamienna, granitowa oraz bazaltowa,
3 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
25 cm
podbudowa z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm,
20 cm
warstwa mrozoochronna z pospółki (mieszanki kruszynowej),
Geotekstyl separujący
30 cm
warstwa wzmacniająca podłoŜe gruntowe wykonana z niesortu kamiennego wykonana
metodą stabilizacji mechanicznej
3. Konstrukcja nawierzchni ciągu rowerowo pieszego.
8 cm
kostka betonowa wibroprasowana (szara),
3 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
15 cm
podbudowa z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm
10 cm
warstwa mrozoochronna z pospółki (mieszanki kruszynowej),
Geotekstyl separujący
20 cm
warstwa wzmacniająca podłoŜe gruntowe wykonana z niesortu kamiennego wykonana
metodą stabilizacji mechanicznej
Nawierzchnia jezdni obramowana jest krawęŜnikiem betonowym o wymiarach 15x30x100 cm na ławie
betonowej z oporem wykonanej z betonu B-20. Pochylenia poprzeczne przebudowywanej jezdni
dostosowane są do istniejącego spadku terenu i kształtują się w granicach od 0,4 do 2,0 %, zaś
pochylenie ciągu rowerowo-pieszego wynosi 2,0% na całym odcinku i jest skierowane do jezdni.
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Zastosowano dwa rodzaje pobocza gruntowego: za ciągiem rowerowo-pieszym 30 cm i za jezdnią po
stronie wewnętrznej 50 cm. Na całym odcinku pobocza mają 6% spadku na skarpę nasypu.
Parametry geotekstylu separującego:
• Geowłóknina wykonana z termicznie utwardzanych włókien ciągłych PP oraz włókien
rdzeniowych i otoczkowych z PP/PE,
• Masa powierzchniowa 180 g/m2,
• Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuŜ i wszerz pasma 12,50 kN/m,
• WydłuŜenie względne przy maksymalnym obciąŜeniu 30%,
• Opór na przebicie CBR 2,25 kN,
• Umowny wymiar porów Q90 – 0,13 mm,
• Wodoprzepuszczalność prostopadła do płaszczyzny geowłókniny przy dh wody=50mm –
75l/m2s
UWAGA!
Przed rozpoczęciem układania warstw konstrukcyjnych naleŜy uzyskać wtórny moduł
odkształcenia na poziomie E2>100 MPa pod jezdnią oraz E2>80 MPa pod chodnikiem.
3.4. Roboty ziemne.
Roboty ziemne w niniejszym projekcie sprowadzają się do tworzenia niskiego nasypu (w
większości pod ciągiem rowerowo-pieszy) i korytowania pod konstrukcję nawierzchni oraz wykonania
wykopów pod budowę kolektora kanalizacji deszczowej i przepustów drogowych. Roboty naleŜy
prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i geometrią wynikającą z planu sytuacyjnego, profilów
podłuŜnych oraz przekrojów charakterystycznych.
W miejscach gdzie wystąpiłyby pochylenia skarp ostrzejsze niŜ 1:1 naleŜy zabezpieczyć je
poprzez zabudowanie siatki drobnootworowej polietylenowej lub poliestrowej oraz obsianie trawą na
warstwie ziemi urodzajnej lub zastosować konstrukcje z gruntu zbrojonego geosiatką.
Siatka powinna posiadać następujące parametry:
• wytrzymałość na rozrywanie w kierunku wzdłuŜnym – 15 kN/m,
• wytrzymałość na rozrywanie w kierunku poprzecznym – 14 kN/m,
• wydłuŜenie przy rozerwaniu w kierunku wzdłuŜnym – 15%,
• wydłuŜenie przy rozerwaniu w kierunku poprzecznym – 18%.
Siatkę naleŜy zamocować za pomocą szpilek stalowych Φ6x450 ze stali Ŝebrowanej, 4 szpilki
na metr kwadratowy.
3.5. Kanalizacja deszczowa.
Odwodnienie powierzchniowe dla całego odcinka łącznika drogowego realizowane będzie
kanalizacją deszczową φ315mm z zabudowanymi wpustami drogowymi, podzieloną na dwa odcinki :
- jeden od km 0,00 do 0+200,00 – wlot do rowu po stronie zachodniej
- drugi od km 0+400,00 do km 0+200,00 – wlot do rowu po stronie wschodniej
oraz odcinka od km 0+400 do km 0+500 podłączonego do istniejącej kanalizacji deszczowej
odwadniającej teren projektowanej zabudowy jednorodzinnej przy ulicy Cienistej.
Na przedłuŜeniu ulicy Cichej w kierunku projektowanego łącznika w miejscu istniejącego rowu
projektuje się zabudowę przepustu φ600mm o długości 12m i wprowadzenie wód opadowych z
istniejącej kanalizacji deszczowej φ500mm do rowu za przepustem.
Fragment istniejącego rowu przydroŜnego zabudowanego w okolicy ulicy Cienistej (km 0+470 do
km0+505) po zachodniej stronie projektowanego łącznika projektuje się orurować przewodem
φ315mm i włączyć do istniejącej kanalizacji deszczowej φ500mm
Odcinki projektowanej kanalizacji deszczowej wykonane zostaną z rur PVC-U-S typ SDR34
Litego o sztywności SN8 średnicy ∅200-φ315mm. Na końcu projektowanej kanalizacji deszczowej
przed wprowadzeniem wód opadowych z projektowanego łącznika drogowego do rowu otwartego
TELEINFO Katowice

strona 8

PROJEKT BUDOWLANY
Budowa łącznika drogowego pomiędzy ulicami Pułaskiego i Cienistą w Mikołowie.

zabudowanego w km 0+200, zabudowane zostaną osadniki piasku o poj. 3m3, dla podczyszczenia
odprowadzanych wód opadowych.
Ścieki podczyszczone w projektowanych osadnikach powinny spełniać stan zgodnie z
wymaganiami Rozporządzenia Ministra Środowiska 29.11.2002r.
Rów ( dno i ściany) na odcinku około 9m za projektowanym przepustem, w miejscu wprowadzanych
wód opadowych z projektowanego łącznika naleŜy umocnić poprzez zabudowę płyt typu „KRATA”
wypełnionych ziemią i obsianych trawą.
Przepust wykonany zostanie z rur kanalizacyjnych kielichowych Ŝelbetowych WITROS klasy A φ600mm.
Kanalizację prowadzona będzie ze spadkami 0,6 - 1% w kierunku odbiornika-przepustu.
Odpływy z wpustów drogowych φ200mm, prowadzić z minimalnym spadkiem 2% w kierunku
studzienek włączeniowych .
Na kanalizacji zabudować studnie kanalizacyjne z kręgów Ŝelbetowych φ1,2 m z włazem kl. D400 z
pokrywą wypełnioną betonem, pierścieniem odciąŜającym i kompletem przejść elastycznych . Osadniki
piasku o poj. 3m3 wykonać z kręgów Ŝelbetowych φ1,5 m z włazem kl. D400 z pokrywą wypełnioną
betonem, pierścieniem odciąŜającym i kompletem przejść elastycznych .
Studzienki kanalizacyjne Ŝelbetowe wykonać z betony klasy min. C 35/45 . Kręgi uszczelniane
uszczelkami typu STEINHOFF SD lub betonem . Studzienki powinny być posiadać parametry :
- nasiąkliwość betonu < 5%
- wodoszczelność
> W6
- mrozoodporność
> F100
Zabudować wpusty drogowe Φ 0,5 m z osadnikiem o głębokości 0,8m z Ŝeliwną kratką ściekową klasy
C250 i pierścieniem odciąŜającym.
Wykopy pod kanalizację wykonywać o ścianach pionowych obudowanych o szerokości minimalnej
dla średnic:
• DN≤ 350mm – wykop o szerokości DN+2x0,3mm .
• 350<DN≤ 700mm – wykop o szerokości DN+2x0,35mm .
Przewody prowadzone są na głębokości 0,9-2,0m .
JeŜeli wzdłuŜ wykopu odbywać się będzie komunikacja , to powinna być zastosowana odpowiednia
obudowa.
Przyjmuje się wykonywanie robót sposobem mechanicznym i ręcznym.
Głębokość wykopu przyjąć o ~ 0,3 m większą od głębokości posadowienia rur.
W miejscach skrzyŜowań z istniejącym uzbrojeniem wykopy prowadzić ręcznie.
Rury układać w wykopach na podsypce piaskowej grubości 30cm i obsypać warstwą piasku o
grubości 30 cm. Połączenia rur kanalizacyjnych ze studzienkami wykonać poprzez przejścia elastyczne
szczelne.
Przewody kanalizacji prowadzone powyŜej poziomu przemarzania gruntu naleŜy ocieplić np. warstwą
keramzytu, uzupełniającego Ŝądaną głębokość przykrycia ( warstwa keramzytu nie moŜe mieć
bezpośredniego kontaktu z rurą z tworzywa sztucznego).
Studzienki kanalizacyjne posadowić podbudowie betonowej o grubości 10cm z betonu C12/15 i
podsypce piaskowej min.30cm. Wypełnienie wykopu wokół studni powinno być wykonane materiałem
sypkim z zagęszczeniem gruntu 98-100% wg skali Proctora. Zagęszczenie zasypki dokonywać
warstwami nie grubszymi niŜ 30cm.
Na odcinkach kanalizacji prowadzonej pod drogami naleŜy wymienić 100% gruntu rodzimego na
piasek.
Odpływy z wpustów drogowych φ200mm, prowadzić z minimalnym spadkiem 2% (max.20%) w
kierunku studzienek włączeniowych .
Roboty ziemne naleŜy wykonywać tak, aby zapewnić stałe odprowadzenie wód gruntowych
i opadowych.
Odwodnienie wykopów z wód opadowych lub infiltracyjnych prowadzić przez pompowanie do
istn. rowów bezpośrednio z wykopu lecz tak, Ŝeby woda nie zalewała terenów prywatnych posesji.
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3.6. Oświetlenie uliczne.
Budowę oświetlenia zaprojektowano zgodnie z wymaganiami oświetlenia dla dróg lokalnych.
Zasilanie projektuje się z istniejącego oświetlenia przy ul. Pułaskiego zasilanego ze stacji "MikołówKościuszki 2" nr M107, moc 100kVA z szafy oświetlenia ulicznego nr SO4130.
Słupy oświetlenia ulicznego naleŜy umieścić za chodnikiem. Pomiędzy latarniami ułoŜyć kabel
ziemny YAKYŜo 4x35mm2. Zastosować słupy stalowe stoŜkowe ocynkowane typu CS 60-90/3. Słupy
posadowić w miejscach zgodnie z planem sytuacyjnym na typowych fundamentach typu FBw 150.
Całość obwodu włączyć w istniejące oświetlenie uliczne przy ul. Pułaskiego. Zasilanie w/w oświetlenia
z istniejącej szafy nr SO4130.
Zastosować oprawy na słupie typu SGS 203 1xSON-T75W SN58/CLII FG wykonane w II klasie
ochronności zabezpieczone wyłącznikiem instalacyjnym nadmiarowo-prądowym 2xS301-B6A lub
B10A zamontowanym w zamykanej wnęce słupa. Oprawy naleŜy podłączać do poszczególnych faz
naprzemian, tak aby wszystkie fazy obwodu były obciąŜone równomiernie. Połączenie wewnątrz słupa
wykonać przewodami YDYp 3x2,5 mm2 .
Rowy kablowe naleŜy wykonać na głębokości 70 cm i na dno rowu nasypać 10cm warstwę
piasku, kable układać linią falistą w płaszczyźnie poziomej, a następnie przykryć 10cm warstwą piasku.
Zasyp ziemią rowu kablowego wykonać warstwami po 20cm, ubijając kaŜdą warstwę przed nasypaniem
następnej warstwy.
W celu oznaczenia trasy kabla w ziemi naleŜy przykryć na całej długości folią z PCV o grubości
minimum 0,5 mm i szerokości minimum 40cm. Folię ułoŜyć 25 cm na poziomem kabla. Przy
skrzyŜowaniach projektowanych kabli z drogami, wjazdami do posesji lub z innymi instalacjami
podziemnymi, kable winny być chronione rurą ochronną φ 110, tak by końce wystawały 0,5 m poza
urządzenia krzyŜowane.
Wszystkie skrzyŜowania i zbliŜenia z innymi kablami lub innymi instalacjami podziemnymi
istniejącymi i projektowanymi oraz z drogami wykonać zgodnie z normą PN-76/E-05125. Dla
dokonania dokładnej lokalizacji istniejących urządzeń podziemnych naleŜy wykonać przekopy
kontrolne.
Przy wykonywaniu prac naleŜy bezwzględnie przestrzegać zaleceń jednostek branŜowych
podanych w protokole ZUD.
Wszelkie wykopy naleŜy wykonać ręcznie pod nadzorem instytucji posiadających swoje ciągi
instalacyjne w miejscach skrzyŜowań lub zbliŜeń przy przestrzeganiu ich dodatkowych zaleceń.
3.6.1.Ochrona przeciwporaŜeniowa .
Energetyczna sieć rozdzielcza po stronie niskiego napięcia pracuje w układzie TT.
Dla ochrony przed dotykiem pośrednim zastosowano urządzenia (oprawy oświetleniowe,
tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowe) wykonane w II klasie ochronności, to jest mających izolację
podwójną części czynnych wykonaną w taki sposób, aby uszkodzenie jej w sposób wywołujący
zagroŜenie poraŜeniowe było bardzo mało prawdopodobne. Dodatkowo konstrukcje słupów naleŜy
przyłączyć do uziomu grupowego. Wartość rezystancji uziomów szafki oświetleniowej nie moŜe
przekroczyć 10 Ω .
Po wykonaniu uziomów naleŜy sprawdzić wartość ich rezystancji.
3.7. Uzbrojenie podziemne.
Elementy uzbrojenia tereny takie jak: włazy, skrzynki uliczne do zasuw naleŜy dopasować
wysokościowo do projektowanych rzędnych, zaś media kolidujące z projektowanym obiektem
zabezpieczyć zgodnie z warunkami zarządców.

3.8.

Sieć teletechniczna.
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Z projektowanym łącznikiem kolidują dwie linie światłowodowe. Jedna własności TPSA
przebiegająca wzdłuŜ ulicy Pułaskiego, zostanie zabezpieczona poprzez wydłuŜenie rury istniejącej
ochronnej nowym odcinkiem rury typu Arot 110 PS na długości 4m.
Druga linia światłowodowa własności Polkomtel S.A., administrowana jest przez Betame FP
Chorzów. Ponadto w ramach umów dzierŜawczych, uŜytkownikami tej linii pozostają PTC Warszawa
oraz TKP Gliwice. Linia ta składająca się z czterech rurociągów HDPE 40mm z kablami optycznymi,
ułoŜona jest na głębokości od 0,8 do 1,0m na poboczu istniejącej drogi leśnej. W wyniku kolizji tej linii
z projektowaną jezdnia, a zwłaszcza krawęŜnikiem oddzielającym jezdnie od ciągu pieszo-rowerowego
zachodzi potrzeba przesunięcia linii poza obręb jezdni. Przewidziano przesunięcie linii bez konieczności
jej cięcia i wykonywania wstawki kablowej. NaleŜy zatem na wyznaczonych odcinkach odkopać
istniejącą linię, wykopać nowy rów kablowy o głębokości 1,0m i ręcznie przełoŜyć wszystkie cztery
rury ze starego do nowego rowu kablowego. Takie rozwiązanie będzie moŜliwe do wykonania po
odpowiednim przygotowaniu terenu, a zwłaszcza po wycięciu i wykarczowaniu kolidujących drzew na
trasie projektowanego ciągu pieszo-rowerowego. PoniewaŜ nowo wyznaczona trasa przebiegać będzie
po mniejszym łuku, długość trasowa ulegnie nieznacznemu zmniejszeniu, natomiast długość optyczna
pozostanie bez zmian.
W celu ułatwienia eksploatacji linii światłowodowej po wybudowaniu łącznika drogowego
przewidziano zabudowanie na rurociągu, w trzech miejscach, prefabrykowanych studni kablowych typu
SKR-2.
Ponadto w miejscach kolizji z kanalizacją deszczową istniejący rurociąg zabezpieczony zostanie
za pomocą rur dwudzielnych typu Arot 110PS.
3.9. Zabezpieczenie sieci gazowej.
Budowa łącznika od strony ulicy Pułaskiego wymaga przedłuŜenia istniejących rur ochronnych
gazociągu. Przewidziano załoŜenie na gazociąg dwudzielnej rury stalowej fi 200 mm na długości 4m
oraz nadsypanie obsybki piaskowej do wysokości 30cm ponad wierzch gazociągu.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY INTERESÓW OSÓB TRZECICH.
Inwestycja została zaprojektowana w sposób zapewniający ochronę uzasadnionych interesów
osób trzecich, a w szczególności:
– zapewnia ciągłość dostępu do drogi publicznej,
– nie pozbawia osoby trzeciej moŜliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz ze środków łączności,
– zapewnia ochronę przed uciąŜliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia
elektryczne i promieniowanie,
– zapewnia ochronę przed zanieczyszczeniami powietrza i gleby,
W ustaleniach realizacyjnych projektu uwzględniono:
– konieczność zabezpieczenia swobodnego dostępu do ruchu pieszego i kołowego do nieruchomości
sąsiadujących z zajmowanym na prace terenem,

5. UWAGI KOŃCOWE.
•
•
•

Całość robót wykonywać zgodnie z uwagami zawartymi w uzgodnieniach branŜowych.
W miejscach zbliŜeń do istniejącego uzbrojenia roboty wykonywać ręcznie i pod nadzorem
właścicieli sieci.
Wszystkie materiały uŜyte do budowy dróg powinny mieć waŜny atest
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•

Wszystkie skarpy nasypów których pochylenie byłoby ostrzejsze niŜ w stosunku 1:1 naleŜy
dodatkowo zabezpieczyć za pomocą siatki drobnootworowej wg. uwag w pkt. 5.

Roboty naleŜy wykonać zgodnie z niniejszym projektem, dokumentacją fabryczną urządzeń,
obowiązującymi wytycznymi, warunkami i normami technicznymi oraz przepisami BHP, PBUE i PPOś.
Miejsce pracy oznakować odpowiednimi znakami drogowymi zgodnie z projektem tymczasowej
organizacji ruchu.
Do odbioru końcowego robót wykonawca przedłoŜy komisji odbiorczej uaktualnioną
dokumentację powykonawczą wybudowanego łącznika i elementów uzbrojenia podziemnego wraz z
protokołem przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego .
W trakcie prac naleŜy przestrzegać zaleceń zawartych w uzgodnieniach przeprowadzonych z
właścicielami kanalizacji i administratorami obiektów. NaleŜy równieŜ stosować się do uwag,
warunków i zaleceń zawartych w porozumieniach dotyczących zgody na wejście w teren
nieruchomości. Prace prowadzić pod nadzorem zaleconych inspektorów.
W rejonie budowy znajdują się podlegające ochronie przed zniszczeniem punkty poligonowe
poziomej osnowy geodezyjnej. Zostały one trwale zastabilizowane kamieniami betonowymi z
osadzonymi znacznikami wyznaczającymi punkty. Lokalizacja projektowanych elementów chodnika i
zatoki autobusowej znajduje się w pobliŜu tych punktów. W trakcie wykonywania robót ziemnych przy
zbliŜeniach z powyŜszymi punktami naleŜy zachować szczególną ostroŜność celem uniknięcia
naruszenia ich posadowienia. Przed przystąpieniem do realizacji naleŜy zgłosić się do Wydziału
Geodezji celem uzgodnienia zabezpieczenia znaków, bądź warunków wznowienia.
Wszystkie materiały uŜyte do budowy dróg powinny mieć waŜny atest.
5.1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wykaz obowiązujących przepisów i normatywów technicznych.

Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich KB 8 - 3.3. (7).
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. PN-S-02205 (styczeń 1998).
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. PN-B 11111.
Kruszywa kamienne łamane do nawierzchni drogowych. PN-B-11112.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. PN-B-11113.
Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. PN-B-01100.
Kruszywa kamienne łamane do nawierzchni drogowych. BN-84/6774-02.
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. BN-64/8933-02
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy projektu budowlanego.
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr
43 - Warszawa 14.06.1999 r.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1987 r. w sprawie szczegółowych zasad
ochrony powierzchni ziemi (Dz. U. Nr 4, poz. 23)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p.zm.),
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zm.).
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 46, poz. 543 z p. zm.).
„Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” – załącznik do Zarządzenia
nr 12 GDDP z dnia 10.07.2001 r.
Katalog powtarzalnych elementów drogowych „Transprojekt” Warszawa 1979r,
Datka S., Suchorzewski W., Tracz M.: InŜynieria ruchu. WKiŁ, Warszawa 1999.
Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Dziennik Ustaw Załącznik do nru 220,
poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.
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6. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.
6.1.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Budowa łącznika i przedłuŜenia ulicy Cichej, realizowana będzie w powiązaniu z istniejącymi
obiektami budowlanymi zlokalizowanymi w pasie drogowym. Przewidziana jest realizacja inwestycji
Zakładu InŜynierii Miejskiej w Mikołowie, polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie
dzielnicy Kamionka wraz z elementami kanalizacji deszczowej. Na końcu ulicy Cienistej prowadzona
jest rozbudowa osiedla mieszkaniowego „Słoneczna Polana” przez firmę prywatną Welbud. RównieŜ
Urząd Miasta Mikołów przewiduje modernizację ulic Pułaskiego i Cienistej. UŜytki, na których
przewidziano realizację budowy łącznika to głównie wydzielony z działek leśnych pas drogowy
administrowany Gminę Mikołów. Obszar oddziałowywania inwestycji nie przekracza granic działek
wyszczególnionych w punkcie 1.6.
6.2.
Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i
zdrowia ludzi.
Nie występują elementy zagospodarowania terenu stwarzające bezpośrednie niebezpieczeństwo
przy prowadzeniu prac. Podczas prac na terenie leśnym zostanie wstrzymany planowy wyręb drzew i
wywózka drewna, a harmonogram tych prac zostanie uzgodniony ze słuŜbami Nadleśnictwa Katowice.
Miejsca wykonywania prac ziemnych zostaną oznakowane i odgrodzone od dostępu osób postronnych.
Prace będą wykonywane w godzinach od 6-stej do 22-giej, a zaplecze socjalno – higieniczne dla
pracowników zostanie zapewnione zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6.3.

Przewidywane zagroŜenia podczas realizacji robót budowlanych.

W zakresie objętym opracowaniem nie występują roboty budowlane, o których mowa w art. 21a
ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane tj. prace których charakter, organizacja lub
miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagroŜenia bezpieczeństwa i
zdrowia ludzi. ZagroŜenia występujące podczas wykonywania projektowanych robót, mogą być
związane z prowadzeniem prac w pobliŜu istniejących sieci energetycznych ziemnych i napowietrznych
jak i istniejącego podziemnego uzbrojenia terenu (sieci gazowe i energetyczne).
6.4.

Sposób prowadzenia instruktaŜu pracowników.

Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i
przeprowadzenia niezbędnego instruktaŜu pracowników odnośnie bezpiecznego wykonania prac i do
przekazania szczegółowych zaleceń określonych w uzgodnieniach branŜowych.
6.5.

Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom.

W związku z prowadzeniem prac w obszarze ciągów komunikacyjnych naleŜy miejsca pracy
odpowiednio oznaczyć odpowiednimi znakami jak i taśmą ostrzegawczą. Prace prowadzić zgodnie z
warunkami szczegółowymi określonymi w dokumentacji organizacji ruchu, oraz przez administratora
drogi.
Niniejsze rozwiązanie ingeruje w istniejącą organizację ruchu, wobec czego opracowano
dokumentację tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, oraz projekt docelowej organizacji
ruchu. Dokumentacje te zostały uzgodnione w Urzędzie Miasta Mikołów.
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7. ZAŁĄCZNIKI.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.

Oświadczenia projektanta.
Kserokopia pełnomocnictwa.
Kserokopia uprawnień projektanta.
Kserokopia zaświadczenia SOIB.
Kserokopia decyzji lokalizacyjnej.
Kserokopia opinii.
Kserokopia uzgodnień.
Kserokopia decyzji środowiskowych.
Skrócony wypis ze skorowidza działek
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sTARosTA MlKoŁoWsKl
A8.4.7s51-282/09

Mikołów, dnia 9.06.2009r.

DECYZJA NR

44312009

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

i GienisĘw Mikołowie'
,,Budowa łącznika drogowego pomi_ędzy ulicamiPułaskiego
L."
drogi
klasa

aft' 1 If, art. 12 ustawy z dnia 1O kwietnia 2003 o szczegÓlnych zasadach
poz' 721 z pÓŻn' zm')'
p-rrygoto*rnia i realiać1 inwestyc1i w-z'akresie drÓg publicznych (Dz' u' '| P9'
Kodeks Postępowania
1960
zwanej dalej ustawą oraz aft' 104 ustawy i'aria 14 czerwca
wniosku: Gminy
po
rozpatrzeniu
Administracyjnego pź. U' nr 98 z 2O0O r. poz.' 1O71 z P?1n-. 1m ),
Suchy
Jerzy
pełnomocnik
lnż'
ljil'y TELEINFo sp' z
ńikjó', upoi""inienia której występuje
09.04.2009r.)
organu
do
tut.
'
wniosku
ó.ó., x"ibn ń, ul. Sienna 10 {diata-złożbnia

Na podstawie

t.

art. 1

ta

ust. 1,

ul' Sienna 10'
zatwierdzam proiekt budowlanv (sporządzony w-TELEI-ro sp. z o.o.' Katowice,

au1óqowi,mgiin*.JanWolny.inst.elektryczne,mgrinż.Jew
Kozioł - inst. sanitarne)
śu"ńy'- inst. teletechniczne, mgr inż. Ewa

polegaiącei na:
ll. zezwalam na realizacie inwestvcii droqowei

nawiezchni z kostki
budowa łącznika drogowego o przekroju iednoprzestrzennym, klasy L o
betonowej, długościo*oło 5o5m wraz z ciągiem rowerowo-pieszym'
jednoprzestrzennym'
_ budo*" ńłącz-enia ulicy cictre; do projektowanego łącznika o przekroiu
rowerowo_piesrym'
ciągiem
z
wraz
xlaśyl_ o n"ńierzchniz kostki netonowlj, długośóorion 45m
teletechnicznych
sieci
istniejących
- wyftonanie oświetleniau!icznego , orazźaaeIpieczenie
kolidujących z budową drogi,
- ouaovia zi azdów oraiwączeń do istniejącego u-k|a_du komunikacyjnego'
jego długościz odprowadzeniem wód
- *ryLon"nń odwodnienia iasa arogoweió ni caĘ
opiaowyctr i roztopowyctrdo istniejącego rowu leśnego'
_

lll. zatrrierdzam proiekt Po
- Wł. Skarbu

Katowice:
Państwa - Państwowe Gospodarstwo LeŚne,,Lasy Państwowe'' - Nadleśnictwo
na:
oznaczonejw ewidencji gruntÓw jako dz.15 o pow. 1,6480 ha
działki nr:

ha

1511 o Pow. 0,0092
1512 o Pow. 1,6388 ha

- Wł. Skarbu

i

Państwa - Pańs|łowe Gospodarstwo LeŚne ,'Lasy Państwowe''

oznaczonejwewidencjigruntowjakodz.l6opow.3'3500hana:
działki nr:

1611 o Pow.
1612 o Pow.

1

t

ł

ii

-

NadleŚnictwo Katowice:

,4231 ha

0,2863 ha '

16/3 o Pow. 1,6406 ha
- Wł. Skarbu

Katowice:
Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne,'Lasy Państwowe' - Nadleśnictwo
na:
ha
pow
24'2956
jako
o
30t14
dz
oznaczonej w ewidencji,?iX?1"30/15 o Pow.0,0918 ha
30/16 o Pow.0,2971 ha '
30117 o Pow' 0,7454 ha
30/18 o Pow. 0,0105 ha
30119 o Pow. 23,1508 ha

,

,

!
1
I

1. NUMERY EWDENGYJNE DzlAŁEK oBJĘTYGH
Lo}GLlzAcJĄ lNWEsTYcJl:
'1612' 1511' 30116' 118132' zelza, ąąltzb',
łż|iń,'łłłtł2,477142,57gI42,582142a
587142
2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESryCJI.

Przedmiotowe zamiezenie inwestycyjne
zostało zlokalizowane_w rejonie
ulic Pułaskiego, Cichej i
Cienistej znajdującycn sie
azie|ńići
iamionta
Mk;;ffi Dzielnica ł";;nk;
I
położona jest na
'
w całości
:;;,Ł':*xT#::lx"Ii!";n''i"1')"go op,""owania
i""i'',"1."o'y'
planem
"ą'ę,v
Uchwała nr XXVllll419l2oo4, n"oy nłi"J'kiej
w Mikołowie z dnia
miejscowego planu zagospodarowónia jiiestrzennego
.3o11.2oo4w sprawie uchwalenia
fragmentu mtasta
Mikołowa.
obszar w granicach *yrii^"ronycn:bx
a-t _-torami pxp - óotor.,"' Jamna
l]11,jo"''uje
- granicą
P'rojektowany łącznik

jest

do przemie szczania się pojazdów
,pŻezn.aczony
pleszo-rowerowego, obsługuje
samochodowych i ruchu
przyległy t9]"n.ry-zakresie oó.i"=d,u''
oi, p*.l,l'.j]no*i alternatywną
zawańó: pómięaźi ulicami rosciusi[i,
nGsxiego,'ctńł i'o-i"i',r,ą. Pełni funkcje
l:ffi'fl:óffJdowy

-Łącznik drogowy Pułaskiego - Cienista _
droga gminna klasy L (lokalna),
prędkoścprojektowa - 30 kmih,

_

Powierzchnia obszaru objętego planowaną
inwestycją - 3850 m2, w tym:
- budowa jezdni łącznika drogowego
o dŁ 5.05m, szerokości 4,50m o pow.
2273m2,
- budowa ciągu pies.zo-roweńwegó jednostronnego
wzołuźłącznika, o szer. 2,5 m. pow.
_ budowa jezdni
wydłuzenia uricyćićne1
ii;;;ji;;';i'Ę,ffi', szerokości 4,50m o pow1263m2,
- budowa ciągu pieszo-rowerowógg jednostronn
203m2,
ego wzałuiwyołuzenia, o szer. 2,5
m. pow. 1 13m2,
- budowa kanalizacji deszczowej'qbń
ół.-iai,ó'il:'i ł'oi'" rewizyjne, 2 osadniki piasku, .l0
wpustów ulicznych,'3 wyloty n'.ógow"'
2 przepusty drogowe
aoodł 13 i 11 mb
- zabezpieczen ie

il

istn iejącyón łaoi sieci ieleteónnióznej,"
budowa nowego oswieilónia uticzńeoo.
_ wykonanie
oznakowania pionowegó l: poziomego,
_

3. PoWĄzANlE *,W sKRzYŹowANlA
Projektowana inwesV^cj1

- b
-

DRÓG z lNNYMl DR.GAM' PUBLlczNYMl
pÓłnocnej

częścimiasta MikołÓw na terenie leśnym
NadleŚnictwa Katowjce pomięłzi
'.'ię .*^euł""r.i"to'"-'"n!
-z'1aj!ujeulicami
Cienistą. W rejonie projektowanej
inwestycji ul' Pułaskiego po'ńo''.t,,ńo*"nie
.?.,natomiast
z u[ xosóiuizti,
ul. cicila z ul. Cienistą a
Cienista z ulicąSienkiewicz" ws'yśtrió
L ulice .ą.r,l".viiio*"ne jako drogi publiczne
- gminne.
Ulice prowadzą ruch
loka|nym' ktorego głÓwnym
jesl zjazd zdrogi kĘowej
:,"^|:]:kl:'e
DK-81 i dojazd do miejsca
zamieszkania..Na
::,:T,ryd-r,?Ży
wymlenionych
wyzej
ultcach obowiązuje
do 30 km/h Wszystkie uli""
'i'y.ir.i.ń
ńiv''r""l'" posiadają przekrojjednoprzestrzenny
:fl'flL1''x1':#:dkości

ii*?fi[t*

LENIE zM IAN w

DorYcHczAsowEJ TNFRA.TRUKT'RZE
zAcos poDARourANn

gń::?:l'

z budową drogi zostaną dokonane zmiany
w infrastrukturze zagospodarowania
terenu w
- geometrii krawędzijezdni i
ciągów pieszych i rowerowych oraz obrysu
skarp rowow,
- odwodnien'. *"n"1i''agą
deszczową orogii, cigs9w piu.'.v.ń illwerowych,
- przebudowy istniejącego i budowy
nb*"io osilietIenia uii"rn"io

- zabezpieczen iem istn iójącel
sieci'oazońJi
- zab ezpieczen ia istn iejąóó1
śiec i teńtecn n i'czn

- istniejąca siec wodociągowa

5. oxReŚlstvlE

- o"..ńi""

e1,

LlNll RozGRANlczAJĄcYcH TERENU

przedstawiono na
Linie rozgra niczĄące teren inwestycji, stanowiące linię p_o_działu nieruchomoŚci,
ciągłą. PowyŻsza
linią
zieloną
.21
158'DD-1
(rys'
nr
1:500
śxati
w
terenu"
Flanie zjgospoo'aiowania
integralną częścwniosku o
|l"ńś'" zńa;ouie się órójer.iie zagospodarowania terenu, stanowiącym
wydanie dećyz1io zeżwoleniu na realizację inwestycji drogowej'

-ocHRoNY ZABYTKÓW
WARUNK; WYNIKAJĄc E z PITRZEB ocHRoNY ŚRoDoWlsKA,
płŃsrwE
N
oścl
oBRoN
PoTRZEB
nnz
o
H
eł
ńśEÓŁćźEs
oori ii xUiiu nY

6.

l

a- ochrona środowiska
óraffiycjizostaławydanadecyzjaosrodowiskowychuwarunkowaniachzgodyna
realiżację przedsięwzięcia ('oecy'ja Buimistza Mikołowa z dnia 31.03.2009r. nr BGo/7624l430l09),
jego
zg;Jnie ) xtorą realizacja prz"óńioto*ego przedsięwzięcia nie wymaga przeprowadzenia oceny

oddziaływania na środowisko.
uwzględnienia:
JednoczeŚnie ustala się wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do
eksploatacji
1' Postępowania zodpadami powstałymi podczas realizacji przedsięwzięcia oraz w trakcie
powinno byc zgodne z ustawąo odpadach.
do tego pojemnikach'
2. Wszelkie odpady powinny byĆ segregowane i gromadzone w przeznaczonych
odbiorcy.
pzekazt1wane
uprawnionemu
sukcesywnie *y*o'óny"h z-pljcu budowy i następnie
przemieszczanych w związku z
3. Warunki i sposob zagospodarowania mas ziemnych usuwanych albo

realizaĄą przedsięwziicia zostaną określone w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu robot

budowlanych na podstawie odrębnych przepisow.

go do
4. W trakcie realizaĄi pzedsięwzięcia nalezy sukcesywnie porządkowaÓ teren i doprowadzić
stanu pierwotnego.

prowadzic jedynie
5. Roboty z uŻyciem cięzkiego sprzętu budowlanego, będące Źrodłem hałasu, nalezy
w porze dziennej.

mechaniczny uzyty w trakcie realizaĄi przedsięwzięcia ma byc sprawny technicznie i
dopuszczony do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem
7. Ścieki opadowe z drogi należy ująĆ poprzez projektowane wpusty do kanalizacji deszczowej.
Żadna emisja
8. Przedsięwzięcie na etapie realizaĄi nie będzie Źrodłem Ścieków technologicznych, ani
dopuszczalnych.
przekroczy
wańoŚci
pojazdÓw
nie
rucńem
spowodowana
niezorganiżowjna

6' Sprzęt

Katowice,
9. Wycinka drzew o wartoŚci gospodarczej wykonana będzie przez słuŻby leśneNadleśnictwa

naleŻy
natońiast wycinka pozostałyćh drzew i kzewÓw, oraz karczowanie pni i oczyszczenie terenu
wykonac na etapie realizaĄi inwestycji.
10. Przedsięwzięcie realizowane będzie zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennógo tiagmentu miasta Mit<ołowabt<reŚlonym dla potrzeb planu jako Centrum zatwierdzonym
Nr 6
uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa Nr XXVllli41 612004 z dnia 30.11.żoo4 r' 1oz.Urz'woj.Śląskiego
r.).
poz. 102 z dn. 13.01.2005
Zastosowane w projekcie rozwiązania techniczne zapewniają Że oddziaływanie planowanego
przedsięwzięcia nie $rzekroczy stjndardÓw jakości środowiska poza granicami terenu, drr ktorego
pasa
posiadatytui prawny inwestor' botyczy to przóde wszystkim wod opadowych, ktorych cała ilośÓ z
nie
Że
drogowego zostanió u1|ta w system odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej, co zapewni
rozwiązaniem
Kolejnym
oędi onó oddziaływaó'w zadón sposob na teren poza granicami inwestycji'
eliminującym oaoźiaływanie na teren sąsiedni jest zastąpńnie nawierzchni istniejących nawierzchniami
obniŻy
szczelńyńi, co zabeźpieczy przed pyleńiem w okresie eksploatacji. Poprawa stanu nawierzchni
emisję hałasu.

b. ochrona dóbr kultur
rere@pisanydorejestruzabytkowaniniejestobjętyochronąkonserwatorską.

c.

obronnośćoaństwa

7.

oGHRoNA GRUNTÓW RoLNYcH l LEŚNYcH oRAz DRZEWosTANU

Nie ustala się dodatkowych warunkow wynikających z potrzeb obronnoŚci państwa'

i:-$m;ł.#J,lf|1Yłu*,",.":l'i:'n"x#lf:
Do usuwania drzew i krzewów

i

leŚnych, objętych niniejszą decyzją,
nie stosuje się

zńajdujący-ch się na nieruchomoŚciach.
objętych niniejszą decyz1ą, z
wyjątkiem drzew i kzewow usu*anyóh ź ilierucr,omoi.i
ńpiś"ny,c-h do rej9sjru zabytkow, nie
stosuje się
przepisÓw o ochronie przyrody w zjkresie
obowiązku u'yJ.i*"ni" zezwoleńna iclL usunięcie
oraz opłat
inwestycja

źańaaź-wycinrę

;,":u"T'"i:''frił'l!li'5ł1edmiotowa

8'

WYMAGANIA

"tńiólł"v"n'l,r"* xoriou;ąłcń

l

DowczĄcE ocHRoNY UzAsADNloNYcH |NTERESÓW osoB
TRzEclcH

lnwestycja nie moŻe ograniczać dostępu, do drogi publicznej,
kozystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz środkÓw łącznoŚó, l;;;;iy;J".
powinna zapewniać ochronę przed
uciązliwościami powodowanymi przez rliłas, wioracje,-lJtłocenia
promieniowanie,
lnwestycja powinna zapewniac ochronę przed zaniecźysziieniami
"i"ńłi.'n" ii gleby' W czasie
powietriJ-*oiv
realizacji naleŻy zapewnic dojazd i dojŚcie oo posĘ przyległych
do pasa robÓt. Ewentualne
odtworzenie lub przestawienie elementów zagospodaro*Jni"
terenu (np. ogrodz en) zwięane z
realizacjąinwestycj i, nastąpi na koszt inwestora nln iejszej
oecyz;i.

9.

PRoJEKT PoDzlAŁU NlERUcHoMoścl

Teren inwestycji obejmuje.obszar niezbędny d o
)ej zrealizowania. W związku z tym, nastąpi zarÓwno
tnłałezaiecie terenu jak rÓwniez ooraniózeńie w x'orzystańiul
nierucho''os"i nJ ózas prowaozenia
robÓt budowlanych.

A) DzlAŁK!

W cAŁoścl TRWALE ZAJĘTE PoD lNWEsTYcJĘ
DRoGoWĄ
z podziału
1511 - z pooziału dz. 15, 3o7ń - z podziału
dz. 3OIlą,
577t42, 579t42, 1r^^1.9,^
582t42
1612 ,

Jl

B) ?-i]tl{l
477l42,

W czĘśclTRWALE ZAJĘTE PoD lNWEsTYcJĘ
DRoGoWĄ:
267l28, 118132, 447l22, ążltzz, 587/42.

Projekt podziału nieruchomości sporządzony na mapie
zasadniczej.w skali .1:1000, stanowiący załącznik
do niniejszej decyĄi, z_ostał przyjęty dó
oaństwo*"go-'"ioil- geooezy;nego
i kartograficznego Starosty
9
Mikołowskiego w dniu %.oa.2OÓsir'-pod
nr

662-18/oó.

Niniejsza decyzja stanowi_podstawę do dokonania wpisÓw
w księgach wieczystych
nieruchomości (art.
12 ust. 3 ustawy).

10. NABYWAN|E

iw

katastrze

NlERUcHoMoŚcl PoD DRoGl

Zgodnie zań. 12 ust. 4 ustawy, nieruchomoŚci:
działki pochodzące z nowego podziału o nr: 1612, 15l1
i 3ol.1g -. staj1 się z mocy prawa własnością
Gminy Mikołów, z dniem, w ktÓrym niniejsza oecyi;a .t"-n,"
slę ostatecz na, za odszkodowaniem

-

_

ustalonym w odrębnym postępowaniu,

w stosunku do działek o nr: 577142, 477142, 57gl42 i 5B2l42
i 5B7t42 - obowiązuje ustawa z dnia
13'10'1998r' wprowalz'as.19a przepisy reformujące aońń1strac1ę
publiczną (Dz. U. nr 133 z 199Br.
poz' 872); pozostałe działki stanowią własnoŚć'dminy
rvlikołó'

Zgodnie

z

art" 12 ust'

4b i f odszkodowanie

za przejęte mienie przysługuje dotychczasowym
właŚcicielom nieruchornoŚci, uzytkownikom *iec=ysty'-o-rJz=o-sooom,
ktorym pzysługuje ograniczone
prawo rzeczowe do nieruchomoŚci' o":Ł'jg.-1.-a.Jającą
wysokoŚÓ odśzkoio'i,"ni. wydaje organ
'orógowe1
na realizację ińwestycji
w terminie ió ori
onia, w kiół;
[JjfljTl#'J#-"j,.1:::r"j:niu
11

.

TERMIN vyYDANlA NlERUcHoMoścl
PoMlEszczEŃ

"o

LUB oPRÓzNlENlA LoKALl l

lNNYcH

Zgodnie z art' 16 ustawy, termin wydania nieruchomoŚci
nie moze byc krÓtszy niŻ Qadni od dnia, w
którym niniejsza decyz)a stała się óstateczna.
{

2.

usTALENlA szczEGÓŁoWE

2.

4.

Budowę prowadzic zgodnie z zatwierdzonym projektem, z zachowaniem wszystkich warunkow
podanych w uzgodnieniach jednostek opiniujących' obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami
oraz przepisami BHP, pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kierownik budowy jest obowiązany prowadzic dziennik budowy.
Kolidujące z planowaną inwestycją sieci infrastruktury podziemnej naleŻy przebudowac zgodnie z
projektam i branŻowym i oraz uzgod n ien iam i właściwychdysponentÓw sieci'
Na czas wykonywania prac budowlanych nalezy wprowadzić oznakowanie tymczasowej organizacji

ruchu.

UZASADN

IEN

I

E

W dniu 09.04.2009r. wpłynąłdo tut. Starostwa wniosek inŻ' Jezy Suchy zfirmy TELE|NFo sp. z o.o',
Katowice, ul. Sienna 10 działającego z upowaŻnienia Gminy MikołÓw, w sprawie wydania decyzjio
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. ,,,,Budowa łącznika drogowego pomiędzy ulicami

Pułaskiego i Cienistą w Mikołowie, klasa drogi L.''

Do wniosku o wydanie decvzii lnwestor dołaczvłnastepuiące dokumenty:
- kompletny projekt /budowlano-wykonawczy zawierający m.in.: plan zagospodarowania terenu w skali
1

:500 przedstawiający proponowane rozwiązanie (rys.2)

- analizę powiązania z innymi drogami publicznymi,
- opis zmian w dotychczasowej infrastruktuze terenu,

- projekt podziałow nieruchomoŚci'
- pismo Uzędu Miasta Mikołów uzgadniające rozwiązania projektowe budowy kanalizacji deszczowej
znak: BGK.3170401121109 z dnia 06.02.2009r.
- opinie Zarządu Wojewodztwa Śląskiego. Starosty Mikołowskiego' Regionalnej Dyrekcji Lasów

Państwowych w Katowicach

-

decyzję Burmistrza Mikołowa (nr Bcol7624l430l09 z dnia 31.03.2009r' o Środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, w której stwierdzono o braku potrzeby
przeprowadzania oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na Środowisko, uzasadniając to
przepisami prawa, opiniami stosownych organÓw i zawartością projektu, zgodnie zktorąprzedmiotowa
budowa jezdni wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego nie stworzy zagroŻenia dla środowiska
naturalnego,

- pozwolenie wodno-prawne na odprowadzenie wÓd opadowych z dnia 09.06.2009r' (decyzja Starosty
M ikołowskiego znak: os-2.6223l 4-1 0/09 z d n ia 09. 06'2009 r. )
- pozwolenie wodno-prawne na wykonanie urządzenia wodnego (wylotu do rowu przydroznego) z dnia
09.06.2009r. (decyĄa Starosty Mikołowskiego znak: os-z'622412-8109 z dnia 09'06.2009r')

Przedłozona przez lnwestora dokumentacja spełnia wymogi art. 11d ust. 1 ustawy.

obszar inwestycji nie obejmuje' jak rownieŹ nie graniczy z terenami objętymi pzepisami orlrębnymi z
zakresu ochrony dobr kultury oraz obronnoŚci państwa. W związku z powyzszym, treŚc niniejszej decyĄi
nie zawiera warunkÓw wynikających z potrzeby ochrony dÓbr kultury oraz obronności państwa.
Stosownie do wymogÓw procedury administracyjnej (ań.49 Kpa) i ustawy (art. 1 Id ust.S), organ
zapewnił stronom udział w postępowaniu. w dniu 12.05'2009r. strony zostały pisemnie poinformowane o
wszczęciu postępowania i przysługujących im prawach'
Przeprowadzone postępowanie administracyjne wykazało mozliwośc realizacji inwestycji, zgodnie z
warunkami określonymi w niniejszej decyĄi.

W związku z powyŻszym, nalezało orzec jak wyŻe;'

.z t)fi.
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(pieczęÓ okrągła)

(pieczęó imienna i podpis osoby upoważnionej do
wydarvania decyzji)

PO UCZEN

I

E

od niniejszej decyzji słuzy stronom odwołanie do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem
organu
wydającego decyzję, tj. Starosty Mikołowskiego, wteiminie'ńóńiojo"t1l j";
óóń'i"ńa'
Załącznik:
1.

2.

Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycjidrogowej
Projekt budowlany-wykonawczy - 4 egz.
Projekt podziałÓw nieruchomoŚci

otrzvmuiŁ
. Urząd Gminy w Mikołowie
sp.
' TELE|NFo
?o.o., Jerzy Suchy,40'544 Katowice, ul. Sienna 10 (pełnomocnik)
' NadleŚnictwo Katowice,4O-754 Katowice, ul. Kijowska 37B
Krystyna, Eugeniusz i Przemysław
.' Wydział Mienia Gminnego (w/m) Adamus, 43-190 MikołÓw ul. Cicha 39
. WydziałGeodezji i Kańografii (w/m)
o Powiatowy lnspektor Nadzoru BudÓw lanego (w/m)
o ala
Pozostałe strany zostaną zawiadomione o wydanej decyzji
w drodze obwieszczeń na tabticach
ogłoszeniowych i stronach internetowych Urźędu Gminy ń uiioio*ie
i Starostwa Powiatowego w
Mikołowie, oraz W prasie lokatnej (ań' 11f ust. 3).
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Rysunki
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Rys. 158.DE-1.3 – Schemat oświetlenia ulicznego.
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1.

WSTĘP.

1.1. Przedmiot projektu.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy łącznika drogowego pomiędzy ulicami
Pułaskiego i Cienistej wraz z przedłuŜeniem ulicy Cichej do łącznika w Mikołowie. Długość
przedmiotowego odcinka wynosi 504,74 m. Projektowana ulica znajduje się w północnej części
Mikołowa w dzielnicy Kamionka.
Niniejsza część stanowi projekt budowy oświetlenia ulicznego dla w/w łącznika drogowego .
1.2. Zleceniodawca, inwestor.
Zleceniodawcą i Inwestorem jest Urząd Miasta Mikołów, Wydział Inwestycji, ul. Rynek 16
1.3. Podstawa opracowania.
Projekt opracowano na podstawie:
− umowy nr PN/33/08 z dnia 01-03-2008 pomiędzy UM Mikołów, a Przedsiębiorstwem
Projektowo – Usługowo – Handlowym „Teleinfo” Sp. z o.o.
− Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
− warunków przyłączenia do sieci MOU/PW/177455/2008 z dnia 18-12-2008
− projektu budowlanego układu drogi
− aktualnych norm i przepisów obowiązujących w zakresie opracowania: PN-E-05100-2,
PN-IEC 60364 (stara PN-91/E-05009), PN-76/E-05125, PN76/E02032, Zalecenia
Polskiego Komitetu Oświetleniowego Nr 1/97 i inne
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych z dnia 06-02-2003r.
( Dz.U. Nr 47 z dnia 19-03-2003r., poz. 401 ) i inne
− danych producentów zastosowanych urządzeń
− zaktualizowaną mapę sytuacyjno - wysokościową w skali 1 : 500.
1.4. Zakres rzeczowy.
- budowa oświetlenia ulicznego
- ilość punktów świetlnych
- moc zainstalowanych opraw oświetleniowych

1 obwód
14 sztuk
1,19kW

1.5. Uzgodnienia.
Projekt podlega uzgodnieniu przez VATTENFALL S.A. Katowice ul. Widok 19.
1.6.

Wykonawca robót.

Wykonawcą robót powinna być firma wyspecjalizowana w zakresie prac objętych niniejszym
opracowaniem, posiadająca odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robót w zakresie
elektrycznym.
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1.7. Harmonogram budowy.
Prace objęte niniejszym projektem naleŜy wykonać zgodnie z przyjętym ogólnym
harmonogramem realizacji zadania inwestycyjnego:
prace udostępniające,
prace ziemne,
główne prace posadowieniowe,
prace geodezyjne powykonawcze,
prace instalatorskie,
prace wykończeniowe,
montaŜ osprzętu i urządzeń.
Uwaga:
Celem wyeliminowania przypadkowych uszkodzeń wykonanych juŜ robót przez kolejnego
wykonawcę i uniknięcia kilkukrotnego wykonywania tych samych robót wykończeniowych,
konieczna jest w trakcie wykonywania prac ścisła koordynacja międzybranŜowa.
Głównym wykonawcą powinna być firma realizująca prace drogowe. Firma ta powinna
równocześnie koordynować całość prac - współpracować na zasadzie podzlecenia
z wykonawcą prac elektrycznych objętych opracowaniem.

2.
2.1.

STAN ISTNIEJĄCY.

Układ drogowy.

Ulice Pułaskiego, Cicha, Cienista znajdują się w północnej części miasta Mikołów w
dzielnicy Kamionka. Pełnią one funkcję ulic lokalnych ze znaczącym udziałem ruchu rowerowego
oraz pieszego. Ponadto z ulicy korzystają pojazdy słuŜby leśnej. Ulice te łączą tereny
jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z istniejącymi i powstającymi osiedlami o charakterze
zabudowy niskiej.
2.2.

Oświetlenie uliczne.

Obecnie wzdłuŜ łącznika nie ma oświetlenia ulicznego. Przebudowa w/w ulicy powoduje
konieczność wybudowania takiego oświetlenia.
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3.
3.1.

STAN PROJEKTOWANY.

Układ drogowy.

Projektuje się budowę łącznika od ulicy Pułaskiego do ulicy Cienistej o długości 504,74 m, oraz
przedłuŜenie ulicy Cichej do przedmiotowego łącznika o długości 47m. Projektowana jezdnia
reguluje geometrię przekroju poprzecznego do następujących wymiarów:
• Jezdnia – 4,50 m,
• Ciąg rowerowo-pieszy – 2,50 m.
W przekroju poprzecznym po stronie północnej projektowanej jezdni zlokalizowany jest ciąg
rowerowo-pieszy, dla rejonu włączenia projektowanego łącznika z ulicą Cichą ciąg rowerowopieszy zlokalizowany jest po stronie zachodniej do wysokości projektowanej, w ramach odrębnego
opracowania projektowego, przepompowni. Na jej wysokości ciąg przeprowadzany jest na stronę
wschodnią za pomocą przejścia rowerowo-pieszego o łącznej szerokości 6,00 m.
3.2.

Budowa oświetlenia.

3.2.1. Opis techniczny.
Budowę oświetlenia zaprojektowano zgodnie z wymaganiami oświetlenia dla tego typu dróg.
Zasilanie projektuje się z istniejącego oświetlenia przy ul. Pułaskiego zasilanego ze stacji
"Mikołów-Kościuszki 2" nr M107, moc 100kVA z szafy oświetlenia ulicznego nr SO4130.
Słupy oświetlenia ulicznego naleŜy umieścić za chodnikiem. Pomiędzy latarniami ułoŜyć
kabel ziemny YAKYŜo 4x35mm2. Zastosować słupy stalowe stoŜkowe ocynkowane typu CS 6060/3. Słupy posadowić w miejscach zgodnie z planem sytuacyjnym na typowych fundamentach
typu FBw 100. Całość obwodu włączyć w istniejące oświetlenie uliczne przy ul. Pułaskiego.
Zasilanie w/w oświetlenia z istniejącej szafy nr SO4130.
Zastosować oprawy na słupie typu SGS 203 1xSON-T75W SN58/CLII FG wykonane w II
klasie ochronności zabezpieczone wyłącznikiem instalacyjnym nadmiarowo-prądowym S301-B6A
zamontowanym w zamykanej wnęce słupa. Oprawy naleŜy podłączać do poszczególnych faz
naprzemian, tak aby wszystkie fazy obwodu były obciąŜone równomiernie. Połączenie wewnątrz
słupa wykonać przewodami YDYp 3x2,5 mm2 .
Rowy kablowe naleŜy wykonać na głębokości 70 cm i na dno rowu nasypać 10cm warstwę
piasku, kable układać linią falistą w płaszczyźnie poziomej, a następnie przykryć 10cm warstwą
piasku. Zasyp ziemią rowu kablowego wykonać warstwami po 20cm, ubijając kaŜdą warstwę przed
nasypaniem następnej warstwy.
W celu oznaczenia trasy kabla w ziemi naleŜy przykryć na całej długości folią z PCV o
grubości minimum 0,5 mm i szerokości minimum 40cm. Folię ułoŜyć 25 cm na poziomem kabla.
Przy skrzyŜowaniach projektowanych kabli z drogami, wjazdami do posesji lub z innymi
instalacjami podziemnymi, kable winny być chronione rurą ochronną φ 110, tak by końce
wystawały 0,5 m poza urządzenia krzyŜowane.
Wszystkie skrzyŜowania i zbliŜenia z innymi kablami lub innymi instalacjami podziemnymi
istniejącymi i projektowanymi oraz z drogami wykonać zgodnie z normą
PN-76/E-05125 . Dla dokonania dokładnej lokalizacji istniejących urządzeń podziemnych naleŜy
wykonać przekopy kontrolne.
Przy wykonywaniu prac naleŜy bezwzględnie przestrzegać zaleceń jednostek branŜowych
podanych w protokole ZUD.
Wszelkie wykopy naleŜy wykonać ręcznie pod nadzorem instytucji posiadających swoje ciągi
instalacyjne w miejscach skrzyŜowań lub zbliŜeń przy przestrzeganiu ich dodatkowych zaleceń.
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3.2.2 Ochrona przeciwporaŜeniowa .
Dla ochrony przed dotykiem pośrednim zastosowano urządzenia (oprawy oświetleniowe,
tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowe) wykonane w II klasie ochronności, to jest mających izolację
podwójną części czynnych wykonaną w taki sposób, aby uszkodzenie jej w sposób wywołujący
zagroŜenie poraŜeniowe było bardzo mało prawdopodobne. Wartość rezystancji uziomów szafki
oświetleniowej nie moŜe przekroczyć 10 Ω .
Po wykonaniu uziomów naleŜy sprawdzić wartość ich rezystancji.
3.3.

Obliczenia techniczne.

3.3.1 Dobór linii zasilającej
Moc jednoczesna maksymalna dla linii oświetleniowej projektowanego odcinka :
Pj1 = 14oprawx 0,085 = 1,19 kW

Prąd obliczeniowy:

I B1 =

1190
= 1,9 A
1,73x 400 x0,9

Linie oświetleniowe zaprojektowano kablem kablami YAKY4x35mm2
obciąŜalności długotrwałej 89 A.
-

sprawdzenie spadku napięcia:
Spadek napięcia dla najdłuŜszej linii oświetleniowej dla wszystkich opraw wynoszącej 608 m:

∆U L =
-

100x1190x608
= 0,38% < 4%
34 x35x4002

prąd zwarcia:

Przy zwarciu jednofazowym za zabezpieczeniem nadprądowym, przy zastosowanym
bezpieczniku typu gL , wartość prądu samoczynnego zadziałania zabezpieczenia dla czasu 0,4 s
wynosi:
o prądzie znamionowym 6 A
I w = k × I b = 6 × 6 A = 36 A
Przy podanych i projektowanych parametrach sieci, obliczona metodą uproszczoną impedancja
pętli zwarcia wynosi:

Z z = 2× R2 + X 2
gdzie:
R = RT + RL
RT ( o mocy 250 kVA ) = 0,009 Ω
RL ( 1200 m, YAKY 4x35 mm2 ) = 0,86 Ω/km x 1,2 km = 1,032Ω
R = RT + RL=1,041Ω
X = XT + XL
Teleinfo Katowice
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XT ( o mocy 250 kVA ) = 0,02 Ω
XL ( 1200 m, YAKY 4x35 mm2 ) = 0,073 Ω/km x 1,2 km = 0,088 Ω
X = 0,09Ω
czyli

Z z = 2 × 1,032 2 + 0,09 2 = 2 × 1,073 = 2 × 1,036 = 2,072Ω
Prąd zwarcia wyniesie:

Iz =

0,95 × 230
A = 105 A
2,072

Spełniony jest warunek dostatecznie szybkiego wyłączenia zasilania:
Iz = 105 A > Iw = 6 x 6 = 36A.
3.4.

Zestawienie podstawowych materiałów.

Lp
1
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
1.
2.
3.
4.

Wyszczególnienie
2
I. Urządzenia
Słup stalowy stoŜkowy typu CS60-60/3, z tabliczką bezpiecznikowo –
zaciskową TKZ wykonaną w II klasie ochronności,
Prefabrykowany fundament betonowy FBw-100
Wysięgnik typu W1F10
Oprawa uliczna typu SGS 203 wykonana w II klasie ochronności
Lampa SON-TP75W
II. Kable
Kabel YAKY 4 x 35 mm2/1kV
Kabel YDYp 3 x 2,5 mm2/1kV
III. Osprzęt
Uziom pionowy „Galmar”
Bednarka ocynowana FeZn 30x4
Folia z PCV niebieska
Rury ochronne DVK 110
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Ilość
4

kpl
szt
kpl
kpl
szt

14
14
14
14
14

m
m

657
140

kpl
m
m
m

2
10
609
29
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4.

UWAGI KOŃCOWE.

− Wszystkie roboty naleŜy wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz obowiązującymi
przepisami i normami budowy sieci energetycznych przy ścisłym przestrzeganiu przepisów
BHP i p.poŜ.
− Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia prowadzonych robót. Miejsce pracy naleŜy
oznakować odpowiednimi znakami drogowymi zgodnie z opracowanym projektem „organizacji
ruchu na czas prowadzonych robót”.
− Wytyczenie w terenie tras kabli naleŜy wykonać w oparciu o domiary graficzne z mapy
geodezyjnej.
− W czasie wykonywania robót ziemnych, przy zbliŜeniach z zastabilizowanymi punktami
poziomej osnowy geodezyjnej naleŜy zachować szczególną ostroŜność celem uniknięcia
naruszenia posadowienia słupków betonowych z osadzonymi znacznikami wyznaczającymi
punkty.
− Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien zapoznać się z treścią zaleceń zawartych w
uzgodnieniu ZUD, uzgodnieniach branŜowych przeprowadzonych z uŜytkownikami urządzeń
podziemnych i przestrzegać zawartych w nich zaleceń.
− NaleŜy stosować się do uwag, warunków i zaleceń właścicieli działek zawartych
w porozumieniach dotyczących zgody na wejście w teren nieruchomości.
− Z uwagi na orientacyjny charakter lokalizacji urządzeń podziemnych wykonawca winien przed
przystąpieniem do robót ziemnych wykonać przekopy kontrolno-sprawdzające i zapewnić na
czas prowadzenia robót właściwy nadzór techniczny ze strony uŜytkowników istniejących
urządzeń podziemnych.
− Roboty ziemne w przypadku zbliŜenia lub skrzyŜowania z istniejącymi urządzeniami prowadzić
ręcznie pod nadzorem zaleconych inspektorów - uprawnionych przedstawicieli uŜytkowników
istniejących urządzeń podziemnych, w ramach nadzoru specjalistycznego, a po zakończeniu
robót teren pozostawić w stanie czystym i uporządkowanym.
− Do protokołu Wykonawca winien dołączyć dokumentację powykonawczą, oraz geodezyjny
pomiar powykonawczy, który Inwestor zleci do wyspecjalizowanej jednostki geodezyjnej.

5.
-

ZAŁĄCZNIKI.

warunki przyłączenia do sieci nr MOU/PW/177455/2008 z dnia 18-12-2008.
uzgodnienie DU/PW/76771/2009 z dnia 26.05.2009 r.
Karta katalogowa fundamentu i słupów stalowych.
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1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest budowa kanalizacji deszczowej w projektowanym
łączniku drogowym pomiędzy ulicami Pułaskiego i Cienistą w Mikołowie, Φ315mm z rur
PCV na odcinku ok. 330m, z zabudową wpustów drogowych.

1.2.

Podstawa opracowania.

Dokumentację opracowano na podstawie:
− umowy zlecenia nr 15/D/08 zawartej z Urzędem Miasta Mikołów,
− uzgodnień dokonanych w trakcie opracowania,
− inwentaryzacji istniejącego uzbrojenia terenu na obszarze objętym projektowaniem,
− zaktualizowanych planów geodezyjnych,
− wizji lokalnej w terenie przeprowadzonej przez zespół projektowy,
− aktualnych norm, wytycznych i przepisów obowiązujących w zakresie opracowania.
1.3.

Zakres rzeczowy.

Opracowanie obejmuje budowę kanalizacji deszczowej z wylotem do istniejącego rowu
leśnego o długości 362m w związku z odwodnieniem budowanego łącznika od ulicy
Pułaskiego do ulicy Cienistej i przedłuŜeniem ulicy Cichej.
Ponadto w ramach odrębnych projektów wykonawczych zaprojektowano oświetlenie
projektowanego łącznika i przebudowę rurociągu światłowodowego własności Polkomtel
S.A..
1.4.

Uzgodnienia.

Niniejsza inwestycja jest zgodna z miejscowym planem ogólnym zagospodarowania
przestrzennego Miasta Mikołów, co zostało potwierdzone wydanym przez UM Mikołów
wypisem i wyrysem nr BGM3-7324/WYPIS/268/2008 i uzupełnieniem nr BGM37324/WYPIS/268A/2008 z tekstu tego planu.
W ramach niniejszego opracowania uzyskano uzgodnienia i opinie zawarte w protokole
Zespołu Uzgadniania Dokumentacji w Mikołowie – Opinia nr 40/2009 z dnia 09-03-2009r.
Koncepcja budowy łącznika uzgodniona została z Urzędem Miasta Mikołów, natomiast
jej lokalizację uzgodniono z Regionalną dyrekcją Lasów Państwowych w Katowicach.
Oryginały uzgodnień zostaną przekazane inwestorowi, zaś ich kserokopie zamieszczono
w projekcie budowlanym.
1.5.

Części dokumentacji i jej zatwierdzenie.

Dokumentacja p.n.:
Temat: Budowa łącznika drogowego pomiędzy ulicami Pułaskiego i Cienistą w
Mikołowie.
składa się z następujących części:
158.DB-1 – Projekt budowlany Budowa łącznika i przedłuŜenia ulicy Cichej z
odwodnieniem, oświetleniem i przebudową linii
światłowodowych.
158.DD-1 – Projekt wykonawczy Budowa łącznika i przedłuŜenia ulicy Cichej.
158.DD-2 – Specyfikacja techn. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
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158.DD-3 – Kosztorys inwestorski -

158.DD-4 – Przedmiar robót -

158.DK-1 – Projekt wykonawczy 158.DT-1 – Projekt wykonawczy 158.DE-1 – Projekt wykonawczy 158.DR-1 – Projekt wykonawczy -

Budowa łącznika i przedłuŜenia ulicy Cichej z
odwodnieniem, oświetleniem i przebudową linii
światłowodowych.
Budowa łącznika i przedłuŜenia ulicy Cichej z
odwodnieniem, oświetleniem i przebudową linii
światłowodowych.
Budowa kanalizacji deszczowej.
Przebudowa linii światłowodowych.
Budowa oświetlenia.
Projekt organizacji ruchu.

Kompletny projekt budowlany z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej został złoŜony do Starostwa Powiatowego w Mikołowie.
2. STAN ISTNIEJĄCY- ZAGOSPODAROWANIE I UZBROJENIE TERENU.
Projektowany łącznik drogowy między ulicami Pułaskiego i Cienistą (przy ulicy Cichej)
zlokalizowany jest w północno- wschodniej części Mikołowa (dzielnica Jamna), na granicy z
Katowicami. Budowany łącznik będzie zabudowany w miejscu istniejącej ścieŜki leśnej
posiadającej nawierzchnię gruntową o zmiennej szerokości w granicach od 2,0 do 3,5 m ,
WzdłuŜ projektowanego łącznika, w okolicy ulicy Cichej i Cienistej znajduje się tereny
przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną ( budynki wolnostojące), natomiast od strony
północnej i w okolicy ulicy Pułaskiego znajdują się tereny leśne.
Na południe od ulicy Cichej zlokalizowane tory kolejowe relacji Katowice-Bielsko i droga
krajowa 81 Katowice-Wisła.
Projektowany łącznik (obecnie ścieŜka leśna) przecina ciek wodny-rów odprowadzający
wody opadowe z ulicy Cichej, Cienistej do stawu Straganiec zlokalizowanego przy ulicy
Owsianej w Katowicach, w odległości ok. 1,0km na północ od ul. Cichej.
Wysokości terenowe okolicy ulicy Cichej , zawierają się w granicach rzędnych max. 274m
npm do 275m npm.
Średnia roczna wysokość opadów atmosferycznych na tym terenie wynosi 700-800mm.
Z inwentaryzacji uzbrojenia terenu przedstawionej na mapie do celów projektowych
wynika Ŝe na omawianym odcinku projektowanego łącznika brak jest zabudowanych sieci
oprócz kabli teletechnicznych.
W projektowanym łączniku projektuje się zabudowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i
tłocznej oraz oświetlenia ulicznego.
W stanie istniejącym rów trawiasty w okolicy ulicy Cichej jest częściowo zamulony.
3. ZAKRES BUDOWY UKŁADU DROGOWEGO
W ramach niniejszego opracowania projektuje się budowę łącznika drogowego o długości
500m. Projektuje się wykonanie jezdni o szerokości 4,5m, z ciągiem pieszo-rowerowym o
szerokości 2,5m, zlokalizowanym po lewej stronie jezdni.
Na odcinku od KM 0,00 do KM 0+200,00 po prawej (południowej) stronie projektowanego
łącznika projektuje się wykonanie rowu przydroŜnego trawiastego.
W km 0+200,00 projektuje się zabudowę przepustu φ600mm o długości 10,6m w miejscu
zabudowanego istniejącego przepustu pod ścieŜką leśną. Projektuje się przedłuŜenie ulicy
Cichej i połączenie jej z projektowanym łącznikiem w km 0+256,00. WzdłuŜ ulicy Cichej po
prawej stronie projektuje się zabudowę rowu przydroŜnego trawiastego. Na skrzyŜowaniu
ulicy Cichej z projektowanym łącznikiem projektuje się zabudowę progów zwalniających.
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Na przedłuŜeniu ulicy Cichej w miejscu istniejącego rowu projektuje się zabudowę przepustu
φ600mm o długości 12m i wprowadzenie wód opadowych z istniejącej kanalizacji
deszczowej φ500mm do rowu za przepustem.
Fragment istniejącego rowu przydroŜnego zabudowanego w okolicy ulicy Cienistej, po
zachodniej stronie projektowanego łącznika projektuje się orurować przewodem φ315mm.
Odwodnienie powierzchniowe dla całego odcinka łącznika realizowane będzie za
pomocą wpustów ulicznych włączonych do projektowanego kolektora kanalizacji
deszczowej, którego odbiornikiem będzie istniejący rów .
Rozwiązanie wysokościowe budowy łącznika wykonane zostało w oparciu o zasadę
najlepszego wpisania drogi w istniejące ukształtowanie terenu.
4. PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA.
4.1. Podstawowe materiały.
• przepust rury kanalizacyjne kielichowe Ŝelbetowe WITROS klasy A -φ600mm,
• rury kanalizacyjne kielichowe PCV-U-S typ SDR34 SN8 z uszczelką gumową Φ 200Φ 315 mm (Φ 500mm- odpływ z istniejącej kanalizacji z ulicy Cichej)
• Studzienki kanalizacyjne z kręgów Ŝelbetowych φ1,2 m z włazem kl. D400 z
pokrywą wypełnioną betonem, pierścieniem odciąŜającym i kompletem przejść
elastycznych
• Wpusty drogowe z osadnikiem (h=0,8m ) z rur WITROS Φ500mm z kratą Ŝeliwną
wpustu drogowego typu "zatrzaskowego" klasy D400 o powierzchni wlotowej min.
9dm2 i pierścieniem odciąŜającym
4.2. Zlewnie –bilans wód opadowych.
Projektowany łącznik przecina ciek wodny-rów odprowadzający wody opadowe do
stawu Starganiec, który zlokalizowany jest przy ulicy Owsianej w Katowicach, w odległości
ok. 1,0km na północ od przepustu pod łącznikiem.
Wysokości terenowe okolicy ulicy Cichej, zawierają się w granicach rzędnych max. 274m
npm do 275m npm.
Średnia roczna wysokość opadów atmosferycznych na tym terenie wynosi 700-800mm.
Teren projektowanej inwestycji – łącznika drogowy pomiędzy ulicami Pułaskiego i
Cienistą w Mikołowie, obejmuje dwie zlewnie oddzielone od siebie przez leśny rów
odwadniający:
- od strony zachodniej – odcinek drogi ok. 190m zlokalizowany w przecince leśnej
- od strony wschodniej – odcinek drogi ok. 400m strona północna – teren leśny, strona
południowa zabudowa jednorodzinna rozproszona
Do rowu przecinającego ulice Cienistą, Cichą i projektowany łącznik odprowadzane
są wody opadowe częściowo kanalizacją deszczową φ300mm-φ500mm, a częściowo rowem
otwartym, z terenu zawartego pomiędzy torami kolejowymi i ulicą Kościuszki.
Do obliczeń ilości wód opadowych z terenu przyjęto prawdopodobieństwo pojawienia się
opadów p=20%, częstotliwość wystąpienia deszczu c=5 q15=132 dm3/(haxs) oraz
następujące współczynniki spływu :
- jezdnia z kostki brukowej
0,75
- ciąg pieszo-rowerowy bruki kamienne bez zalanych spoin
0,60
- budynki-dachy
0,95
- teren nieutwardzony
0,20
- trawniki i pola uprawne
0,10
- las
0,05
Ilości wód odprowadzanych do rowu leśnego zostaje obliczony na podstawie wzoru:
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Q = A (m2) x qj (dm3/s) x Ψ x Qi (dm3/s) x 10-4
rodzaj nawierzchni

powierzchnia

deszcz
miarodajny

współczynnik
spływu

wody opadowe

A (m2)

qj(dm3/s)

Ψ(-)

Qi (dm3/s)

3500,0
132
7500,0
2500,0
6500,0
Σ20000=2,0ha
dachy-budynki
2150,0
132
zachodnia strona
jezdnia
1800,0
rowu z
chodniki
800,0
kanalizacją ulicy
5950,0
teren nieutwardzony
Pułaskiego
trawniki
2300,0
las
20000,0
Σ33000=3,3ha
dachy-budynki
132
wschodnia strona
jezdnia
850,0
rowu
chodniki
450,0
teren nieutwardzony
400,0
100,0
trawniki
las
15000,0
Σ19000=1,9ha
całkowita ilość wód opadowych odprowadzana rowem z terenu ulicy Cichej i okolic
istniejąca
kanalizacja
φ300-φ
φ500mm z
ulicy Cichej

dachy-budynki
jezdnia
chodniki
teren nieutwardzony
las

0,95
0,75
0,60
0,20
0,05
0,95
0,75
0,60
0,20
0,10
0,05
0,95
0,75
0,60
0,20
0,10
0,05

43,89
74,25
19,80
17,16
Σ 155,10
26,96
17,82
6,34
15,71
3,04
13,20
Σ83,07
8,42
3,56
1,06
0,13
9,90
Σ 23,07
Σ261,23

4.3 Opis rozwiązania kanalizacji deszczowej.
Odwodnienie powierzchniowe dla całego odcinka łącznika drogowego realizowane
będzie kanalizacją deszczową φ315mm z zabudowanymi wpustami drogowymi, podzieloną
na dwa odcinki :
- jeden od km 0,00 do 0+200,00 – wlot do rowu po stronie zachodniej
- drugi od km 0+400,00 do km 0+200,00 – wlot do rowu po stronie wschodniej
oraz odcinka od km 0+400 do km 0+500 podłączonego do istniejącej kanalizacji deszczowej
odwadniającej teren projektowanej zabudowy jednorodzinnej przy ulicy Cienistej.
Na przedłuŜeniu ulicy Cichej w kierunku projektowanego łącznika w miejscu istniejącego
rowu projektuje się zabudowę przepustu φ600mm o długości 12m i wprowadzenie wód
opadowych z istniejącej kanalizacji deszczowej φ500mm do rowu za przepustem.
Fragment istniejącego rowu przydroŜnego zabudowanego w okolicy ulicy Cienistej (km
0+470 do km0+505) po zachodniej stronie projektowanego łącznika projektuje się orurować
przewodem φ315mm i włączyć do istniejącej kanalizacji deszczowej φ500mm
Odcinki projektowanej kanalizacji deszczowej wykonane zostaną z rur PVC-U-S
typ SDR34 Litego o sztywności SN8 średnicy ∅200-φ315mm. Na końcu projektowanej
kanalizacji deszczowej przed wprowadzeniem wód opadowych z projektowanego łącznika
drogowego do rowu otwartego zabudowanego w km 0+200, zabudowane zostaną osadniki
piasku o poj. 3m3, dla podczyszczenia odprowadzanych wód opadowych.
Ścieki podczyszczone w projektowanych osadnikach powinny spełniać stan zgodnie z
wymaganiami Rozporządzenia Ministra Środowiska 29.11.2002r.
Rów ( dno i ściany) na odcinku około 9m za projektowanym przepustem, w miejscu
wprowadzanych wód opadowych z projektowanego łącznika naleŜy umocnić poprzez
zabudowę płyt typu „KRATA” wypełnionych ziemią i obsianych trawą.
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Przepust wykonany zostanie z rur kanalizacyjnych kielichowych Ŝelbetowych WITROS
klasy A -φ600mm.
Kanalizację prowadzona będzie ze spadkami 0,6 - 1% w kierunku odbiornika-przepustu.
Odpływy z wpustów drogowych φ200mm, prowadzić z minimalnym spadkiem 2% w
kierunku studzienek włączeniowych .
Na kanalizacji zabudować studnie kanalizacyjne z kręgów Ŝelbetowych φ1,2 m z włazem kl.
D400 z pokrywą wypełnioną betonem, pierścieniem odciąŜającym i kompletem przejść
elastycznych . Osadniki piasku o poj. 3m3 wykonać z kręgów Ŝelbetowych φ1,5 m z włazem
kl. D400 z pokrywą wypełnioną betonem, pierścieniem odciąŜającym i kompletem przejść
elastycznych .
Studzienki kanalizacyjne Ŝelbetowe wykonać z betony klasy min. C 35/45 . Kręgi
uszczelniane uszczelkami typu STEINHOFF SD lub betonem . Studzienki powinny być
posiadać parametry :
- nasiąkliwość betonu < 5%
- wodoszczelność
> W6
- mrozoodporność
> F100
Zabudować wpusty drogowe Φ 0,5 m z osadnikiem o głębokości 0,8m z Ŝeliwną kratką
ściekową klasy C250 i pierścieniem odciąŜającym.
4.4. Roboty ziemne.
Wykopy pod kanalizację wykonywać o ścianach pionowych obudowanych o szerokości
minimalnej dla średnic:
• DN≤ 350mm – wykop o szerokości DN+2x0,3mm .
• 350<DN≤ 700mm – wykop o szerokości DN+2x0,35mm .
Przewody prowadzone są na głębokości 0,9-2,0m .
JeŜeli wzdłuŜ wykopu odbywać się będzie komunikacja , to powinna być zastosowana
odpowiednia obudowa.
Przyjmuje się wykonywanie robót sposobem mechanicznym i ręcznym.
Głębokość wykopu przyjąć o ~ 0,3 m większą od głębokości posadowienia rur.
W miejscach skrzyŜowań z istniejącym uzbrojeniem wykopy prowadzić ręcznie.
Rury układać w wykopach na podsypce piaskowej grubości 30cm i obsypać warstwą piasku
o grubości 30 cm. Połączenia rur kanalizacyjnych ze studzienkami wykonać poprzez
przejścia elastyczne szczelne.
Przewody kanalizacji prowadzone powyŜej poziomu przemarzania gruntu naleŜy ocieplić
np. warstwą keramzytu, uzupełniającego Ŝądaną głębokość przykrycia ( warstwa keramzytu
nie moŜe mieć bezpośredniego kontaktu z rurą z tworzywa sztucznego).
Studzienki kanalizacyjne posadowić podbudowie betonowej o grubości 10cm z betonu
C12/15 i podsypce piaskowej min.30cm.
Wypełnienie wykopu wokół studni powinno być wykonane materiałem sypkim z
zagęszczeniem gruntu 98-100% wg skali Proctora. Zagęszczenie zasypki dokonywać
warstwami nie grubszymi niŜ 30cm.
Na odcinkach kanalizacji prowadzonej pod drogami naleŜy wymienić 100% gruntu
rodzimego na piasek.
Odpływy z wpustów drogowych φ200mm, prowadzić z minimalnym spadkiem 2%
(max.20%) w kierunku studzienek włączeniowych .
Roboty ziemne naleŜy wykonywać tak, aby zapewnić stałe odprowadzenie wód
gruntowych i opadowych.
Odwodnienie wykopów z wód opadowych lub infiltracyjnych prowadzić przez pompowanie
do istn. rowów bezpośrednio z wykopu lecz tak, Ŝeby woda nie zalewała terenów prywatnych
posesji.
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4.5. Zabezpieczenie antykorozyjne.
Przewody sieci kanalizacyjnej z PCV nie wymagają zabezpieczenia
antykorozyjnego.
Rury Ŝelbetowe WITROS i studzienki kanalizacyjne jeŜeli nie zostały zabezpieczone
antykorozyjne fabrycznie naleŜy zaizolować od zewnątrz warstwą izolacji bitizol 2R+2Pg.
Elementy metalowe jak: stopnie złazowe, kraty naleŜy oczyścić, zagruntować farbą
podkładową cynkową oraz lakierem bitumicznym.
4.6. Próby szczelności.
Kanalizację deszczową naleŜy poddać próbie szczelności zgodnie z normą PN-92/B-10735
„Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”
Z przeprowadzonych prób naleŜy sporządzić protokoły.
4.7. Zabezpieczenie placu budowy, przejść dla pieszych i przejazdów
Ze względu na prowadzenie prac związanych z wymianą kanalizacji w drodze publicznej,
poboczach oraz na terenie ogólnodostępnym naleŜy zabezpieczyć plac budowy barierami
ochronnymi., wyposaŜonymi w odpowiednie tablice ostrzegawcze i informacyjne. W
miejscach skrzyŜowań wykopów z ciągami dla pieszych i dojściami do posesji ułoŜyć kładki
zabezpieczone balustradami. Pamiętać naleŜy o utrzymaniu naleŜytego porządku w rejonie
placu budowy w trakcie prowadzenia robót.
5. WARUNKI BHP.
•
•

•

•
•

Przed przystąpieniem do wykonywania robót kierownik budowy winien
przeszkolić podległych sobie pracowników w zakresie BHP na stanowisku pracy.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni być przeszkoleni i
pouczeni o zagroŜeniu wynikającym z uszkodzenia instalacji podziemnych, w
szczególności
kabli
elektroenergetycznych
i
telefonicznych, przewodów
wodociągowych, i kanalizacyjnych.
Przed przystąpieniem do robót naleŜy wykonać przekopy kontrolne celem
stwierdzenia faktycznych przebiegów oraz rzeczywistych rzędnych wysokościowych
istniejącego uzbrojenia terenu zwłaszcza gazociągu i wodociągów. Prace ziemne w
okolicach skrzyŜowania z istniejącym uzbrojeniem terenu naleŜy wykonywać
pod nadzorem przedstawicieli właścicieli danego uzbrojenia.
Punkty geodezyjne podlegające ochronie naleŜy zachować, a w przypadku
zniszczenia odtworzyć.
UŜyte materiały powinny posiadać atesty oraz aprobatę Instytutu Badawczego
Dróg i Mostów
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6. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH.
Lp.
1
1.

2.

WYSZCZEGÓLNIENIE
2
Rury kanalizacyjne kielichowe z PCV-U-S typ SDR34 SN8
Lite
Φ 200 mm
Φ 315 mm
Φ500 mm
Studzienki kanalizacyjne z kręgów Ŝelbetowych
Φ 1,2 m , z włazem kl. D400 z pokrywą wypełnioną betonem,
pierścieniem odciąŜającym i kompletem przejść elastycznych
h=0,55m- d9,d10, d23
h=0,79m- d24
h=0,87m- d1,d2
h=0,89m- d3
h=0,91m- d4, d21
h=0,96m- d22
h=0,99m- d5

JEDN.
3

ILOŚĆ
4

m
m
m

52,2
299,4
10,2

PRODUCENT
DYSTRYBUTOR
5
np. Wavin, Egeplast,
KWH PIPE,

np. PV-Prefabet ,
Karpin, KZOKońskie
kpl.

23

h=1,17m- d6, d18, d19
h=1,21m- d17,d15
h=1,28m- d7, d13
h=1,32m- d14, d16
h=1,35m- d12
h=1,37m- d11
h=1,43m- d8
3.

4.
5.

Osadnik piasku o poj. 3m3 -Studzienki kanalizacyjne z kręgów
Ŝelbetowych Φ 1,5 m , z włazem kl. D400 z pokrywą
wypełnioną betonem, pierścieniem odciąŜającym i kompletem
przejść elastycznych
op1 - h=0,81m ( osadnik 1,86m)
op2 - h=1,04m ( osadnik 1,86m)
Obudowa rowu odwadniającego
Wpusty drogowe z osadnikiem (h=0,8m) z rur WITROS
Φ500mm z Ŝeliwną wpustu drogowego typu "zatrzaskowego"
klasy D400 o powierzchni wlotowej min. 9dm2 i pierścieniem
odciąŜającym
h=0,52m – wp10
h=0,75m – wp1
h=0,8m – wp3, wp2
h=0,85m – wp9, wp6
h=0,9m – wp7
h=0,95m – wp8
h=1,0m – wp5, wp4
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7. UWAGI KOŃCOWE.
•
•

Całość robót wykonywać zgodnie z uwagami zawartymi w uzgodnieniach branŜowych.
W miejscach zbliŜeń do istniejącego uzbrojenia roboty wykonywać ręcznie i pod
nadzorem właścicieli sieci.
Roboty naleŜy wykonać zgodnie z niniejszym projektem, dokumentacją fabryczną
urządzeń, obowiązującymi wytycznymi, warunkami i normami technicznymi oraz przepisami
BHP, PBUE i PPOś. Miejsce pracy oznakować odpowiednimi znakami drogowymi zgodnie z
projektem tymczasowej organizacji ruchu.
Do odbioru końcowego robót wykonawca przedłoŜy komisji odbiorczej uaktualnioną
dokumentację powykonawczą wybudowanej kanalizacji wraz z protokołem przyjęcia do
państwowego zasobu geodezyjnego .
W trakcie prac naleŜy przestrzegać zaleceń zawartych w uzgodnieniach przeprowadzonych z właścicielami kanalizacji i administratorami obiektów. NaleŜy równieŜ stosować
się do uwag, warunków i zaleceń zawartych w porozumieniach dotyczących zgody na wejście
w teren nieruchomości. Prace prowadzić pod nadzorem zaleconych inspektorów.
W rejonie budowy znajdują się podlegające ochronie przed zniszczeniem punkty
poligonowe poziomej osnowy geodezyjnej. Zostały one trwale zastabilizowane kamieniami
betonowymi z osadzonymi znacznikami wyznaczającymi punkty. W trakcie wykonywania
robót ziemnych przy zbliŜeniach z powyŜszymi punktami naleŜy zachować szczególną
ostroŜność celem uniknięcia naruszenia ich posadowienia. Przed przystąpieniem do realizacji
naleŜy zgłosić się do Wydziału Geodezji celem uzgodnienia zabezpieczenia znaków, bądź
warunków wznowienia.
Wszystkie materiały uŜyte do budowy kanalizacji powinny mieć waŜny atest.
7.1. Prawo, wytyczne i normatywy.
akty prawne
1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 106,
poz. 1126 z późniejszymi zmianami),
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60
z późniejszymi zmianami),
3. Ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 130/2005 poz. 1087).
4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430),
5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. W
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty
inŜynierskie i ich usytuowanie.
6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem
przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 92,
poz. 769),
7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, po. 133),
8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455),
Teleinfo Sp. z o.o. -Katowice
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9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie
naleŜy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, (Dz. U. z 2006 r. Nr 139,
poz.984)
10. Polskie Normy, normy branŜowe, aprobaty techniczne IBDiM, bezpośrednie uzgodnienia
branŜowe.
normy i wytyczne
11. WARUNKI TECZNICZNE WYKONANIA I ODBIORU RUROCIĄGÓW Z
TWORZYW SZTUCZNYCH. - wyd. przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.
12. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
13. PN/B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia
graficzne.
14. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
15. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
16. PN-EN-1610;2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
17. PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kołowego
18. PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej
19. PN-92/B-10729 Studzienki kanalizacyjne
20. Warunki techniczne wykonania i eksploatacji urządzeń, materiałów i instalacji wydane
przez producentów.
21. Systemy budowy sieci kanalizacyjnych WAWIN, Karpin, Prefabet.
22. Katalog rur kanalizacji- Jafar, Hawle, Wavin, Egeplast, Integra, Anticor,
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1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i zabezpieczenia linii światłowodowych
własności „Polkomtel” i „TPSA” w związku z budową łącznika drogowego pomiędzy ulicami
Pułaskiego i Cienistej wraz z przedłuŜeniem ulicy Cichej do łącznika w Mikołowie.
1.2.

Zleceniodawca, inwestor.
Zleceniodawcą i inwestorem jest Urząd Miasta Mikołów, Rynek16.

1.3.

−
−
−
−
−
−

Podstawa opracowania.

Dokumentację opracowano na podstawie:
umowy zlecenia nr 15/D/08 zawartej z Urzędem Miasta Mikołów,
uzgodnień dokonanych w trakcie opracowania,
inwentaryzacji istniejącego uzbrojenia terenu na obszarze objętym projektowaniem,
zaktualizowanych planów geodezyjnych,
wizji lokalnej w terenie przeprowadzonej przez zespół projektowy,
aktualnych norm, wytycznych i przepisów obowiązujących w zakresie opracowania.

1.4.

Zakres rzeczowy.

Opracowanie obejmuje przesunięcie rurociągu teletechnicznego na odcinku 177m, zabezpieczenie
rurociągu osłonową rurą dwudzielną o długości 20m, oraz budowa 3 studni prefabrykowanych SKR-2.
Ponadto w ramach odrębnych projektów wykonawczych zaprojektowano kanalizację deszczową
z wylotem do istniejącego rowu leśnego, oświetlenie projektowanego łącznika i przebudowę rurociągu
światłowodowego własności Polkomtel S.A..
1.5.

Uzgodnienia.

Niniejsza inwestycja jest zgodna z miejscowym planem ogólnym zagospodarowania
przestrzennego Miasta Mikołów, co zostało potwierdzone wydanym przez UM Mikołów wypisem i
wyrysem nr BGM3-7324/WYPIS/268/2008 i uzupełnieniem nr BGM3-7324/WYPIS/268A/2008 z
tekstu tego planu.
W ramach niniejszego opracowania uzyskano uzgodnienia i opinie zawarte w protokole Zespołu
Uzgadniania Dokumentacji w Mikołowie – Opinia nr 40/2009 z dnia 09-03-2009r.
Sposób przebudowy i zabezpieczenia linii światłowodowych uzgodniono z konserwatorem
rurociągu linii światłowodowej BETAME Chorzów i uŜytkownikiem linii – TKP Telekomunikacja
Kopalń Piasku Gliwice.
Oryginały uzgodnień zostaną przekazane inwestorowi, zaś ich kserokopie zamieszczono w
projekcie budowlanym.
1.6.

Części dokumentacji i jej zatwierdzenie.

Dokumentacja p.n.:
Temat: Budowa łącznika drogowego pomiędzy ulicami Pułaskiego i Cienistą w Mikołowie.
składa się z następujących części:
158.DB-1 – Projekt budowlany Budowa łącznika i przedłuŜenia ulicy Cichej z odwodnieniem,
oświetleniem i przebudową linii światłowodowych.
TELEINFO Katowice
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158.DD-1 – Projekt wykonawczy 158.DD-2 – Specyfikacja techn. 158.DD-3 – Kosztorys inwestorski 158.DD-4 – Przedmiar robót 158.DK-1 – Projekt wykonawczy 158.DT-1 – Projekt wykonawczy 158.DE-1 – Projekt wykonawczy 158.DR-1 – Projekt wykonawczy -

Budowa łącznika i przedłuŜenia ulicy Cichej.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Budowa łącznika i przedłuŜenia ulicy Cichej z odwodnieniem,
oświetleniem i przebudową linii światłowodowych.
Budowa łącznika i przedłuŜenia ulicy Cichej z odwodnieniem,
oświetleniem i przebudową linii światłowodowych.
Budowa kanalizacji deszczowej.
Przebudowa linii światłowodowych.
Budowa oświetlenia.
Projekt organizacji ruchu.

Kompletny projekt budowlany z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej został złoŜony do Starostwa Powiatowego w Mikołowie.

2. OPIS TERENU – STAN ISTNIEJĄCY.
2.1.

Lokalizacja i stan istniejący.

WzdłuŜ drogi leśnej, która rozpoczyna się na skrzyŜowaniu ulicy Puławskiego-Kościuszki, zaś
kończy się na początku ulicy Cienistej, ułoŜony jest teletechniczny rurociąg kablowy składający się z 4rech rur HDPE 40/3,7mm. Rury są koloru czerwonego z opatrzonych znacznikami w postaci pasków:
białego, niebieskiego, pomarańczowego i zielonego.
Do tego rurociągu zaciągnięte są trzy linie światłowodowe:
- Z-XOTKtsdD 24J własność Polkomtel S.A.
- Z-XOTKtsd 48J własność PTC Era Sp.z o.o..
- Z-XOTKtsd 96J własność TKP Telekomunikacja Kopalń Piasku S.A.
Rurociąg ten posadowiony jest w ziemi na głębokości od 0,8 do 1,0m.
3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE.
3.1.

Przebudowa rurociągu linii światłowodowej wł. „Polkomtel”.

Przebudowa rurociągu polegać będzie na przesunięciu istniejącego poza granice nowo
projektowanego pasa jezdni. Na planie sytuacyjnym wskazano trzy odcinki przesunięcia; 46m, 72m i
59m. Nowy przebieg rurociągu umoŜliwi przesunięcie wszystkich czterech rur na odcinku nieznacznie
krótszym od odcinków istniejących. Ten minimalny nadmiar rurociągu naleŜy zlikwidować poprzez
lekkie falowanie rurociągu na odcinku gdzie odległość od krawęŜnika jest największa.
Aby umoŜliwić wykonanie przesunięcia koniecznym będzie odkopanie istniejącego rurociągu, a
następnie poszerzenie wykopu na szerokość do1m. Prace te naleŜy wykonywać ręcznie z wielką
starannością i odpowiedzialnością przed moŜliwością uszkodzenia rurociągu. Przed przystąpieniem do
realizacji przedmiotowego przesunięcia teren winien być odpowiednio przygotowany w ramach
ukształtowania gruntu pod budowę drogi, a zwłaszcza po wycince i wykarczowaniu korzeni drzew
kolidujących z budową drogi.
W celu dalszej prawidłowej eksploatacji rurociągu zaprojektowano posadowienie na rurociągu
trzech prefabrykowanych studni wielkości SKR-2 w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym.
W miejscu kolizji rurociągu z budową kanalizacji deszczowej i regulacją rowu leśnego przewidziano
zabezpieczenie rurociągu za pomocą dwudzielnych rur typu Arot 120PS.
W niniejszej dokumentacji przyjęto załoŜenie, Ŝe wystąpi moŜliwość przesunięcia rurociągu łącznie z
kablami światłowodowymi bez powodowania ich uszkodzeń w postaci zauwaŜalnego pogorszenia
jakości transmisji.
TELEINFO Katowice
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W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych trudności w realizacji zamierzonego przesunięcia na
etapie wykonawstwa proponuje się opracowanie wykonawczego projekty roboczego na wymianę kabli
światłowodowych na całych odcinkach instalacyjnych od złącza do złącza.
W celu sprawdzenia prawidłowości wykonanych robót naleŜy wykonać reflektometryczne pomiary
kontrolno-sprawdzające przed przesunięcie i po przesunięciu, na wybranych (wolnych) włóknach
poszczególnych linii światłowodowych.
Miejsce pomiaru, oraz wytypowane włókna zostaną wskazane przez przedstawicieli uŜytkowników.
3.2. Zabezpieczenie linii światłowodowej „TPSA”.
Na włączeniu projektowanego łącznika do ulicy Pułaskiego przebiega rurociąg linii światłowodowej
własności Telekomunikacji Polskiej S.A., który zabezpieczony będzie rurą dwudzielną typu Arot
120PSo długości 5m na przedłuŜeniu istniejącego zabezpieczenia pod drogą leśną.

4. UWAGI KOŃCOWE.
Całość robót wykonywać zgodnie z uwagami zawartymi w uzgodnieniach branŜowych.
Roboty naleŜy wykonać zgodnie z niniejszym projektem, pod bezpośrednim nadzorem
przedstawicieli uŜytkowników t.j. firmy Betame Chorzów i TKP Gliwice, warunkami i normami
technicznymi oraz przepisami BHP, PBUE i PPOś. Miejsce pracy oznakować odpowiednimi znakami
drogowymi zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu.
Do odbioru końcowego robót wykonawca przedłoŜy komisji odbiorczej uaktualnioną
dokumentację powykonawczą przesuniętego rurociągu wraz z protokołem przyjęcia do państwowego
zasobu geodezyjnego .
W rejonie budowy znajdują się podlegające ochronie przed zniszczeniem punkty poligonowe
poziomej osnowy geodezyjnej. Zostały one trwale zastabilizowane kamieniami betonowymi z
osadzonymi znacznikami wyznaczającymi punkty. W trakcie wykonywania robót ziemnych przy
zbliŜeniach z powyŜszymi punktami naleŜy zachować szczególną ostroŜność celem uniknięcia
naruszenia ich posadowienia. Przed przystąpieniem do realizacji naleŜy zgłosić się do Wydziału
Geodezji celem uzgodnienia zabezpieczenia znaków, bądź warunków wznowienia.
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1. Wstęp.
1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy łącznika drogowego pomiędzy ulicą
Cienistą i ul. Pułaskiego wraz z połączeniem z ul. Cichą w Mikołowie. Projektowana ulica
znajduje się w północno-wschodniej części Mikołowa w dzielnicy Kamionka.
Tematem niniejszego projektu jest organizacja ruchu na czas prowadzenia robót przy
realizacji przedmiotowej inwestycji oraz docelowa organizacja ruchu dla budowanego
łącznika drogowego.

1.2. Zleceniodawca, inwestor.
Zleceniodawcą i inwestorem jest Gmina Mikołów.

1.3. Podstawa opracowania.
Projekt opracowano na podstawie:
zlecenia Gminy Mikołów
uzgodnień z inwestorem dokonanych w trybie roboczym,
uzyskanych podkładów geodezyjnych,
danych zebranych przez projektantów w terenie,
geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych,
dokonanych uzgodnień,
aktualnych norm i przepisów obowiązujących w zakresie opracowania:
- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dn. 31 lipca 2002 w sprawie znaków i sygnałów drogowych
(Dz. U. Nr 170)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 września 2003 roku w
sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i
warunków ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220).
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2. Stan istniejący.
Ulice Cienista i Pułaskiego znajdują się północno-wschodniej części miasta
Mikołów w dzielnicy Kamionka. Pełnią one funkcję ulic dojazdowych do terenów niskiej
zabudowy mieszkaniowej z istniejącymi i powstającymi osiedlami domów
jednorodzinnych. Projektowany łącznik drogowy rozpoczyna się na skrzyŜowaniu z ulicą
Pułaskiego, zaś kończy się na wysokości skrzyŜowania dróg o nawierzchni gruntowej na
końcu ulicy Cienistej, w rejonie posesji nr 55 - w tym rejonie po stronie wschodniej
realizowana jest inwestycja budowy osiedla domów mieszkalnych.
Projektowany łącznik drogowy praktycznie na całym opracowywanym odcinku
biegnie przez teren leśny, po śladzie istniejącej drogi leśnej o nawierzchni gruntowej
(umacnianej odcinkowo metodami gospodarczymi materiałem kamiennym) o zmiennej
szerokości w granicach od 3 do 3,5 m, z mocno zdegradowanymi rowami przydroŜnymi i
istniejącymi przepustami. W ramach zadania planowane jest ponadto połączenie
projektowanej drogi z ulicą Cichą - połączenie to przebiega w terenie leśnym przecinając
istniejący rów odwadniający i łączy się z dotychczasowym zakończeniem ulicy Cichej
pomiędzy budynkami nr 45 i 47.

3. Stan projektowany.
3.1. Układ drogowy.
W ramach niniejszego opracowania projektuje się budowę łącznika drogowego
pomiędzy ulicą Cienistą i ulicą Pułaskiego o długości 504,74 m. Dokumentacja obejmuje
równieŜ projektowany łącznik z ulicą Cichą, zlokalizowany w KM 0,2+56,04.
Projektowany przekrój poprzeczny obejmuje jezdnię o szerokości 4,50 m oraz ciąg
rowerowo-pieszy o szerokości 2,50 m, zlokalizowany po stronie północnej projektowanej
jezdni.
Projektowana jezdnia jest obramowana krawęŜnikiem ulicznym 15x30x100 cm
zabudowanym na ławie betonowej z oporem. Wysokość krawęŜnika nad poziomem jezdni
jest stała i wynosi 4 cm.
Połączenie krawędzi projektowanego łącznika z ulicą Pułaskiego, łącznikiem do ulicy
Cichej oraz ulicą Cienistą w rejonie skrzyŜowania dróg gruntowych na końcu opracowania
wykonano za pomocą łuków kołowych o promieniu R = 5,00 do 6,00 m.
DąŜąc do nadania projektowanemu ciągowi komunikacyjnemu charakteru obiektu o ruchu
uspokojonym, przyjęto ograniczenie prędkości pojazdów kołowych do 30 km/h, zaś w
rejonie skrzyŜowania z ulicą Cichą projektuje się wyniesienie płyty skrzyŜowania
wymuszającej zmniejszenie prędkości do 20 km/h. Na projektowanej wyniesionej płycie
skrzyŜowania naleŜy wyznaczyć przejścia rowerowo-piesze wraz z adekwatnym
oznakowaniem. Dla podkreślenie funkcji projektowanego wyniesienia nawierzchnię naleŜy
wykonać z kostki granitowej.
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3.2. Organizacja ruchu na czas robót.
Organizację ruchu w trakcie prowadzenia robót pokazano na rysunku nr 2. Roboty
naleŜy prowadzić dwuetapowo, z umoŜliwieniem dojazdu do posesji nr 55 przy ul.
Cienistej. Podczas prowadzenia robót poszczególne odcinki naleŜy oznakować tablicami
U-20b ze znakami B-1 oraz światłami ostrzegawczymi. Dodatkowo, przy ulicy Pułaskiego
w rejonie włączenia projektowanego łącznika naleŜy ustawić znaki A-14.

3.3. Docelowa organizacja ruchu.
Na skrzyŜowaniu projektowanego łącznika z ul. Pułaskiego usytuowano znaki A-7
oraz D-1 z odpowiednimi tablicami T-6a i T-6c, określające pierwszeństwo przejazdu. Na
obu końcach łącznika zlokalizowano znaki B-33 określające dozwoloną prędkość 30 km/h
oraz znaki C-13/16 wyznaczające ciąg pieszo-rowerowy. Wyniesienie płyty skrzyŜowania
projektowanego łącznika z połączeniem z ulicą Cichą naleŜy oznakować znakami
poziomymi P-25 oraz znakami pionowymi A-11a wraz ze znakami B-33, ograniczającymi
prędkość do 20 km/h. Na odcinkach za skrzyŜowaniem naleŜy przywrócić dopuszczalną
prędkość 30 km/h. Przejścia pieszo-rowerowe naleŜy oznakować znakami D-6b oraz
odpowiednim oznakowaniem poziomym, tj. znakami P-10 i P-11.
Lokalizację projektowanego oznakowania pokazano na rysunku nr 3.
Zestawienie projektowanych znaków:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

A-7 "ustąp pierwszeństwa" - 2 szt.
A-11a "próg zwalniający" + tabliczka T-1 "20 m" - 3 szt.
B-33 "ograniczenie prędkości do 30 km/h" - 4 szt.
B-33 "ograniczenie prędkości do 20 km/h" - 3 szt.
C-13/16 "droga dla pieszych i rowerów" - 3 szt.
D-1 "droga z pierwszeństwem" - 2 szt.
D-6b "przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów" - 4 szt.
T-6a - 2 szt.
T-6c - 1 szt.
P-10 "przejście dla pieszych" - 2 szt.
P-11 "przejazd dla rowerzystów" - 2 szt.
P-25 "próg zwalniający" - 3 szt.
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Łącznik Pułaskiego- Cicha

Podstawa

Lp.

KNR z-O't
d.

01

1

9-03

2-01
o312-1o

KNR

2
d.

Opis ivwliczenia
Roboty przysotowawcze CPV 45100000-8

Poszcz

i.m.

Roboty pomiarowe pzy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
równinnym WYTYCZENlE GEODEZYJNE lNWEsTYcJl
km
0.33

Pzekopy Kontrolne

-

0.330

RAZEM

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0'2 m2 igłę- doł.

bokoścido 1.0 m (kat.gr.lll)
l2o

d.1

01

26-01

0126-02

2

4 KNR 2-01
d.2 0217-03
5 KNR 2.01
d.2 0320-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości20 cm za pomocą 62
spycharek (330x7) - ul. Cicha 40x7
2030

2-01
0206-04
0214-04

d.2

3
7

KNR 2.31
d.3 0601 -01

I KNR

2-18
d.3 061 3-03

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na lm3
odkład w gruncie kat.l-ll

63

232"1 .2*1\+{27.8-1 *0.8)+i2-2*2*3\+t23*1 .8*1.8-1 .5)+i1 0-1 -1 "1 .5)

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokoścido 1.5
m kat.gr'lłl _ szerokość 0.8-1.5 m
poz.4-(3.

d.3 0625-02
I

11

KNR 2-18

d.3 0501 -03

12 KNNR 4

d.3

1

308-03

13 KNNR 4

d.3

14

1

308-05

KNNR 4

d.3 '1308-07

RAZEM

1

4"0'1 5^2"299.Ą)-poz'8-(3

j

4-a.7 ^2)-(232-0.

1

-0.6)-(27.8"3.

1

4"0.'1

RAZEM

KNR 2-18

d.3 0501 -03

'16

KNR 4-05t

d.3 o312-O1

367.764

m3

83.656

RAZEM

83.556

- cPV- 4523241 0-9

Sączki podłużne PVC fi 80 kat.gr.lll obsypane żwirem (0.02m3/mb)' w ge-

m

owłÓkninie
147

m

147,OOO

RAZEM

Studnie kanalizacyjne PEHD o śr.1200 mm W gotowym wykopie zvlłazem stud.
c400 o sztywności 8/kN (d 1- d16)+ 1 na istniejącym kanale D 500 w ul
Cichej
dostarczenie oraz zabudowa piaskowników

M7.400

17.000

stud.

,

4$.424

367.764

63

!q9'q!j'er'!e

451 .42Oi

RAZEM

1113

^

rfm
looz.4-ooz.5

r44tąsjcj

',
:

RAZEM

17.000

kpl

2

kpl

Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z
osadnikiem bez syfonu

szt.

7

szt.

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o gruboŚci 20 cm - podsypka
piaskowa 27.8+232 + 10.2 + 22.6)- 1" 2

vg2

585.2

vn2

Kanały z rur typu PcV sN 12 z wydluzonym kielichem o ścianach gładkich
litych łaczonych na wcisk o śr.zew. 200 mm
27.8

m

Kanały z rur typu PVc sN 12 zwydluzonym kielichem o ścianach gladkich
litych łaczonych na wcisk o śr.zewn. 315 mm

m

2.O00

RAZEM

7.000

RAZEM

27.804

m

232

2.000

7.000

ĄRĄ 2no

RAZEM

RAZEM

232.000

m

RAZEM

Kanary z rur typu PVc łączonych na wcisk o Ścianach gładkich litych łączo- m
nych na wcisk o śr.zewn. 500 mm (w ul. Cichej )
lm

585.200

27.8A4

232.000

1

1O2

10.200

.

15

2030.000

m3

]Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.ryżki 0.60 m3 w
igr'kat'lll z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległośc10

Zakup

10iKNR 2-18

20.000

Eqbł-4ęrnląpąc-

17

o
d.3

RAZEM

2030.000

;p2

2\1ooz.9*3.1 4*0.75^2'31(poz.'l 0*3.'l 4"0.25^2-1.5)-i27.8"0.8"0.4)
b KNR

0.33(

20.000

doł.
I

KNR 2-01

Razem

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości20 cm - zasypka

7n2

585.2

7n2

piaskowa 127.8

+232.0

+ 10.2+

22.6f

1 - 2

Próba szczelnościkanałów rurowych

prób'

5

prób.

Noma PRo Wereja 4'34 Nr seryjny: 6573 Użytkownik: Ewa Podsiadł3

RAZEM

10.200

585.200

RAZEM

585.200

s.000

RAZEM

5.000
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Oois iWliczenia

Lo. I Podstawa
17

Przepusty rurowe pod Ąazdami

KNR 2-31

d.3 0605-02

d.3 0605-08

20 KNR 2-01
d.3 0520-01

4
21

d.4

6
-03

KNNR
01 o'l

cm

4

KNR 2-31

6
01 01-09

d.4

d.4

01

03-03

24 KNNR 6

d.4

01 '13-02

ti

RAZEM

Pzepusty rurowe pod Ąazdami - rury Witros klasy A o srednicy 600 mm

m

10.6 + 12.0

m

Umocnienie skarp i dna kanałÓw płytami prefabrykowanymi

62

4"3*3+4-1 0-3

pP

Konstrukcja chodnika CPV 45233200

-1

iKoryta wykonywane mechanicznie gł' 30 cm w gruncie kat. l'_Vl na caĘ
szerokości jezdni i chodników (320 x 2,5) + (320 x 0.08) = 925.6 * uo*
lKrotność= 1.76

26 KNNR 6
d.4 0112-06
27 KNNR 6
d.4 u13-42
28 KNNR 1
d.4 0204-04

29 KNNR 1
d.4 0208-02

22.6001

RAZEM

5
31

d5

KNNR 6
0101-03

32 KNNR 6
d.5 01 01 -o9

d.510103-03

22.60C

156.000
156.00(

mz

i

:Koryta wykonywane ręcznie gł. 30 cm w gruncie kat.
kości jezdni i chodników - 20%

660.480

:m2

RAZEM

lll-lv na całej szero-

650.48(

m2

1

]KrotnoŚĆ = 1'76

7n2

1

Profilowanie i zagęszczanie podłoŻa wykonywane mechanicznie w gruncie im,
kat. llJV pod warstwy konstrukcyjne nawiezchni
825.6

tm2

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm

lrt

825.600

t^

RAZEM

PosPÓŁKA

RAZEM

62

825.600

RAZEM

62

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm
Krotność= 0.75

62

825.6

Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.łyżki 0.60 m3
w gr'kat. lll-lV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. (825 x
0.53)
Ą37 '25

63

Dodatek za każdy rozp. 1 km transpońu ziemi samochodami samowyła_
dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. l-lV)
Krotność= 9
437.25

63

63

nawierzchni
-2-

Norma PRo WBrsja 4.34 Nr sryjny: 6573 Użytkomik: Ewa Podsiadło

gruncię

RAZEM

437.250

800.000

RAZEM

800,000

62
1347

RAZEM

1f

Koryta wykonywane ręcznie gł' 30 cm w gruncie kat. lll-lV na całej szerokości jezdni i chodników 1684.2 x2oo/o
336.84
W

437.250

437.250

lm2

Profilowanie i zagęszczanie podłoŹa wykonywane mechanicznie
kat. ll-lV pod warst/vy konstrukcyjne

825.600

437.250

1n2

gł.-so
cm w gruncie kat. ll-Vl na całej

RAZEM

RAZEM

63

800

825.600

825.600

!

chodniki z kostki brukowej betonowej grubości8 cm na podsyp@ cemento- v1f
wo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 9ao/o szar! '10 7ocaerwona

80o/o

825.600

vn2

KrotnośĆ = 0.66
825.6

(330 x4.5) + 664 x 0.3 = 1684.2 x
1347.36

825,600

825.600

im2

ych gr. 15 cm

825.600

825.600

'.mz

825.6

rcorfri-wytonywane mechaniczn'e
szerokości jezdni i chodników

165.120

RAZEM

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o t(n2
szer. 3,2 m

łgga

65.1 20

RAZEM

]

30 KNNR 6
d.4 0s02-03

4.00c

l

RAZEM

825.6

25 KNR AT-04
d.4 0 t 01-03

1.800

lściank.:

't,lBS.i2

23 KNNR 6

RAZEM

'śqrąE_---_l.o99'l

i660.48
22 KNNR

Razem

1.800

mJ

Pzepusty rurowe pod zjazdami - ściankiczołowe dla rur o śr.60

d.3 0605-05

Poszcz

j.m.
m3

ława fundamentowa betonowa

4"{3*0.5*0.3)

18 KNR 2-31

19

-

vn2
i
l

I

336.8401

RAZEM

{347.36C
l

336.640

OBMIAR

Łącznik Pułaskiego- Cicha

34 KNNR 6
d.5 01 1 3-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm

ęn2

1684.2

v1P

PosPoŁKA

1684.2

Warstwa dolna podbudowy z kruszpv łamanych gr. 20 cm
Krotność= 1.25
1684,2

RoboĘ ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.lyzki 0.60 m3
w gr.kat' lll-lV z transp.urobku na od|'do 1 km sam.samowyład ('1684.2 x

38 KNNR 1
d.5 0204-04

0.73)
1229.47

39 KNNR 1
d.5 0208-02

40 KNNR 6

RAZEM

d.6 0402-04

1n2

1684.200

RAZEM

63

664-0.076

p3

1229.470

RAZEM

Oznakowanie docelowe
44KNR AT-04- Oznakowanie poziome nawiezchni bitumicznych - na zimno, za pomoą
mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe Wykonywane spzętem ręcz_
d.7yO2O3-02
nym - oznakowanie gładkie (Plastmal' Biladur)
1

I

45tKNR 2-31

d.7:0702-02

I

664.000

IRAZEM i

m
m

47

d.8

0506-08

szt.

12

szi.

32O.O0Ol

48 KNR 2-01

d.8 0505-01

49 KNR 2-01

d.8 051 0-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego

kat-

l-lll

62
ynZ

Euml]Sowanie skarp z obśianiem pzy grub.warstwy humusu 5 cm HUMUS

1n2

issS

mt

-J-

24.000

12.000

RAZEM

12.00

19.000

szt.

9s&

PozYsKANY z oDKŁADU

320.000

24.000

RAZEM ;

19.000

'

1n2

]qĄR

Norma PRQ Wersja 4.34 Nr seryjny: 6573 Użytkownik: Ewa Podsiadło

RAZEM

szt.

7n2

l

6J4.oE

-nrt-

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.70 mm

_ l&!oĘlry!o!cłęĘLo]ryeqĘ]l49ą3'9q99-0
KNR 2_01 lPlantowanie skarp i korony nasypów - kat'gr.lV

50.464

m

RAZEM

46 KNR 2-31 iPzymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostlzegawczych'
d.7 07O3-O2 rinformacyjnych o powiezchni ponad 0.3 m2
i19

1485.00C

50.464

RAZEM

p2

6+8

1229.470

.

1

7

',1229.470

1485.000

RAZEM

m

320

1684.240

1229,474

RAZEM

63

Ława pod krawęŹniki betonowa z oporem

5x30 crn na podsypce ce_

1684.200

1113

1485

obrzeŻa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

d.6 i0407-05

1684.200

RAZEM

7nZ

162

1

1684.200

m2

Nawiezchnia z kostki brukowej betonowej grubości8 cm na podsypce ce-

mentowo-piaskowej
664

43lKŃR 2.31

sf

Jp3

Krawężniki betonowe Wystające o wymiarach

42 KNR 2-31
d.6 0403-03

1684.200

RAZEM

1684.200

m1

Dodatek za każdy rozp' 1 km transpońu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawieęchni utwardzonej(kat.gr' l-lv)
1229.47

E!qlr'-ąs-c!iqtĘL153'-$39q:1

1684.200

1684.200

RAzEM

1;13

mentowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem szara

d.5 0502-03

Razem

1684.200

sP

Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr' 15 cm
Krotność= 1.33

37 KNNR 6
d.5 0't 13-02

kŃn7rst

7n2

'1884.2

36 KNNR 6
d.5 01 12-06

41

1684.2

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłÓkniny o mz
szer. 3,2 m

35 KNR AT-04
d.5 0101-03

_9

Poszcz

j.m.

Opis iwyliczenia

Lo. I Podstawa

958.000i

RAZEM

958.000

ss8.000

RAZEM

958.000

RAZEM

958.000

958.000

OBMIAR

Łącznik Pułaskiego- Cicha

50 KNR AT-04
d.8 01 01 -02

analogia

9

5T KNNR 5

d.9 1001-01

i.m.

Opis i wvliczenia

Podstawa

Lp.

Umocnienie skarpy siatką poliuretanową

mz

958

62

EuOowa Xwietlenia

utlc

l,aru-g

i

7

szt.

53 KNNR 5
d.9 1003-02

lMontaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury
osłonowe i wysięgniki pzy wysokości latarń do 7 m

tkPl' prz

7

ikpl. prz
iew.

54 KNNR 5
d.9 1004-02

MontaŹ opraw oświetlenia zewnętznego na wysięgniku

szt.

7

szt-

Montaż uziomów lub pzewodów uziemiających w gruncie kat.lll

m

b

m

5
-'_--_'l

E]ęr]re!ve|ellry-ca!9 tĘ!4

45qq1q9

56 KNNR
]Wykopy ręe,zne wzz z zasypaniem podkopów ziemnych nieumocnionych o
d.10 0703-01 ldługościjednostronnego podkopu do 3 m w gruncie kat. lll
)2

57 KNNR 5
d.10 0701-02

SSrKNNR 5

d.1 0 0706-01

958.000

7.000

rszt.

szt.

_10

958.000

RAZEM

].tt.

MontaŻ wysięgnikÓw rurowych o masie do 15 kg na słupie

55 KNNR 5
d.9 0907-02

Razem

_-

lMontaŹ i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg
:7

52 KNNR 5
d.9 1002-01

Poszcz

RAZEM

7.000

7.000

RAZEM

:ew.

7.000

7.000

RAZEM

7.000

7.000

RAZEM l

7.000

6.000

RAZEM ;

6.000

m3'63

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny W gruncie kat' lll

1113

95.2

63

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m

m

340

m

UłoŹenie rur osłonowych stalowych o śr'do100 mm

m

18

m

Montaż pŻewodóW do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury
osłonowe i wysięgniki prŻy wysokości latań do 7 m

kpl.ptz

2.000

RAZEM ,
95.200

RAZEM

2.000

9s.200

r

59]KNNR 5
d.10lo7o5-02
60 KNNR 5
d.'t 0

61

1003-02

KNNR 5

d.10 0707-42
62 KNNR 5
d.1o 0608-01
63 KNNR 5
d,'10 0702-02

64 KNNR 5
d.10r 1203-01

65 KNNR 5
d.10 1203-05

340.000

RAZEM
't

kpl.pz

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m W rowach kablowych ręcznie

m

340

m

Uziomy pfiowe w gotowym wykopie o powierzchni płyty do 0.5 m2

szt.

2

szt.

zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat' lll

63

68

63

RAZEM :

d.10 1301-01

3

Norma PRo Were.ia 4.34 Nr seryiny: 6573 Użytkownik: Ewa Podsiadło

pomiar

2.000

68.000

Podłączenie przewodóW pojedynceych o prŻekroju żyłydo 50 mm2 pod za- szt.żył
ciski lub bolce
szt'Żył
64
-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

340.00€

2.000

RAZEM i

l

1

7.00t

340.000

RAZEM

Podłączenie przewodÓw pojedynczych o przekroju żyłydo 2.5 mmz pod za- szt'żył
ciski lub bolce
szt.żył
48

Sprawdzenie i pomiar

18.000

7.000

ew-

RAZEM

48.0oo

RAZEM

64.000

;

66 KNNR 5

8.000

RAZEM

ew.

7

340.000

RAZEM

l

I

3.OOO

68.00c

48.000

64.O00

OBMIAR

Łącznik Pułaskiego- Cicha

Lo. I Podstawa

-69
d.11

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)

Ę!ł9qryjęgĘ!c!qs!@o Ściiiacn pionowycn poFtunoamentv,
wytopy linio_we

0317-0201

w

ruroćĘgi'

PzesunĘcie rurociągu kablowego na gĘbokości1

|

-1

wykona-

nym ręcznie w gruncie kat.lv - rury w zwojach - 1 rura HDPE 40 mm w rurociągu

s.A.-039
0301

ima
m w wykopie

9

analogia
zN-97/TP
d,11 s.A.-039
71

ikm

Pzesunięcie rurociągu kablowego na głębokości1 m w wykopie wykona_
nym ręcznie w gruncie kat.lV - rury w zwojach -kaŻda nast.rura HDPE 40

km

km

Budowa kanalizacji kablowej pieruotnej z rur
warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1.

72 zN-97/TP

d.11 s.A.-040
01 03-01

ztwotzp sztucznych

m

0301 -07

szt

2

zasypywónie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.lll_
lV; głębokoŚć do 1.5 m, szerokość 0.8-1 .5 m

74lKNR 2-01

d.11 0320-0201

89

75 l'ŹN_97rrP
d.l'l rS.A.-039

76

i0901-07

77 KNR 5.02
d.11 0609-05

1.000

l

RAZEM

89.000

0. 118

RAZEM

0.{ 18

0.354

RAZEM

0.354

15.000

RAZEM

15.00[

odc. regenerat. /1

89.000

RAZEM

odc.

zmiez-światłow.

dowych końcowe zprzełącznicy

I

1Montaż słupków oznaczeniowych

KrotnośĆ = 0.5
i2

Norma PRo Wersja 4'34 Nr sryjny: 6573 Użyikownik: Ewa Podsiadło

l

so i So-K

89.000

4.000

RAZEM

4.000

odc.
odc.

i4

2.000

órnej i rurociągów kablowych o odc.

ią

j

2.000

RAZEM

pv13

;y13

dł. do 2 km w ziemi śr.rur 40 mm spręŹarką

zN-97trP

d.11 s.A.-039

000

sudowa studni kablowych prefabrykowaaych rozdzielczych SKR -2 w grun- szt.
cie kategorii lV.

73"Z'N-97ffP
d.11 iS.A.-040

10206-06

1

RAZEM

o liczbie m

15

I

1.00(

km

0 1't8

mm w rurociągu
KrotnoŚÓ = 0.5
0.354

0301-20

.0001

ko]ókiory_lnTl
_

iruńiacn suchych kat.lll-lV z wydooy'ciem urobku łopatą luo frbiągiem

ręcznym; głębokoŚĆ do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m

zN-97rf?

d.11

1

szt.

8-9
70

3.00€

RAZEM i

szt.

KNR 2-01

Razem

prób.
prób.

68 KNNR 5
d.10 1304-01

{1

RAZEM

Sprawdzenie samoczynnego włąąania zasilania (pienłsza próba)

67 KNNR 5
d.10 1 305-01

Poszcz

j.m.

Opis iwyliczenia

l

4.000

RAZEM ;

4.OOO

szt.
szt.

2.000

RAZEM

2.o00
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D-00.00.00 Wymagania ogólne

D-00.00.00

WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna D-00.00.00 „Wymagania Ogólne” (w skrócie ST) odnosi się do wymagań wspólnych
dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane
w ramach zadania inwestycyjnego (Zamówienia publicznego) pt.:
„Budowa łącznika drogowego pomiędzy ulicami Pułaskiego i Cienistą w Mikołowie”
Roboty budowlane obejmują:
−
przebudowę układu komunikacyjnego: przebudowę istniejącej jezdni, budowę ciągu pieszo - rowerowego,
przebudowę zjazdów do posesji, umocnienie skarp,
−
uporządkowanie sytemu odwodnienia: budowa wpustów, rowów drogowych,
−
inne roboty towarzyszące wymienione w Dokumentacji Projektowej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej
1.2.1. Wymagania Ogólne naleŜy odczytywać i rozumieć w Zamówieniu jako część Dokumentów Umowy
opisująca wykonanie i odbiór robót budowlanych opisanych w Zamówieniu.
1.2.2. Wszędzie w róŜnych rozdziałach Specyfikacji technicznych czynione są odniesienia do norm
krajowych, które napisane są i winny być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te
winny być uwaŜane za integralną część tychŜe i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją Projektową
i Specyfikacją jak gdyby były w nich powielone. UwaŜa się Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich
treścią i wymaganiami. Najnowsze wydanie norm, które ukaŜe się nie później niŜ na 28 dni przed datą
zamknięcia przetargu będzie mieć zastosowanie o ile w Umowie nie wskazano inaczej.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wymagań ogólnych dla prowadzenia robót związanych z
wykonaniem zadania budowlanego opisanego w określonej specyfikacji.

1.4. Określenia podstawowe
UŜyte w Specyfikacji wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco:
1.4.1. Dokumentacja projektowa – dokumentacja wykonana przez Projektanta słuŜąca do opisu przedmiotu
Zamówienia na wykonanie robót budowlanych, stanowiąca część dokumentów Umowy.
1.4.2. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego,
wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych,
słuŜący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy
Inspektorem, Wykonawcą i Projektantem.
1.4.3. Inspektor – osoba wymieniona w danych Umowy wyznaczona przez Zamawiającego do przygotowania
postępowania o udzielenie Zamówienia publicznego i do sprawowania nadzoru budowlanego zgodnie z ustawą
– Prawo Budowlane.
1.4.4. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.
1.4.5. Umowa - zlecenie na podstawie którego Wykonawca realizuje roboty budowlane opisane
w dokumentach Umowy, Dokumentacji projektowej, Specyfikacjach technicznych oraz innych dokumentach
zaakceptowanych w trakcie realizacji budowy przez Inspektora.
1.4.6. KsiąŜka obmiarów - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami, słuŜący
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych
załączników. Wpisy w ksiąŜce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora.
1.4.7. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego,
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
1.4.8. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją projektową
i Specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.
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1.4.9. 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.
1.4.10. Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, wyłącznie
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem
i wykonywaniem Umowy.
1.4.11. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji projektowej oraz
Specyfikacji technicznych.
1.4.12. Roboty budowlane - wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41), a takŜe wykonanie robót
budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane przez osobę trzecią, zgodnie
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.
1.4.13. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.
1.4.14. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację,
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem części Umowy pozwalająca na jednoznaczne
określenie przedmiaru robót dla tego obiektu.
1.4.15. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.16. Przedmiar – opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem. Miejscem wykonania lub wskazaniem
podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem jednostek miar robót podstawowych oraz
wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych.
1.4.17. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne
miejsca wymienione w Umowie jako tworzące część terenu budowy.
1.4.18. Zamawiający - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości
prawnej obowiązana do stosowania Ustawy o Zamówieniach publicznych.
1.4.19. Zamówienie publiczne - Umowa odpłatna zawierana między Zamawiającym a Wykonawcą, których
przedmiotem są roboty budowlane.
1.4.20. Zadanie budowlane - część robót budowlanych, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub
technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na
wykonywaniu robót związanych z budową, przebudową, remontem utrzymaniem oraz ochroną budowli
drogowej lub jej elementu.
1.4.21. Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
prawnej, która złoŜyła ofertę i zawarła Umowę w sprawie Zamówienia publicznego.
1.4.22. Cena ofertowa – cena wyraŜona w PLN, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy
za wykonanie robót budowlanych. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług (VAT).

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją projektową, Programem Zapewnienia Jakości
(PZJ), Projektem Technologii i Organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez
Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor bądź Projektant, poprawione przez Wykonawcę na własny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Specyfikacjach technicznych, Dokumentacji
projektowej, a takŜe w normach, wytycznych lub innych przepisach technicznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalne występujące przy produkcji i przy
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające
na rozwaŜaną kwestię. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego
tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca prowadzi roboty na podstawie przyjętej własnej technologii robót.
1.5.1.
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Zamawiający w terminie określonym w dokumentach Umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji projektowej i Specyfikacje techniczne chyba, Ŝe Umowa stanowi inaczej.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę państwowych punktów pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny
koszt. JeŜeli odtworzenie znaku nie będzie moŜliwe Wykonawca umieści znak geodezyjny w innym miejscu w
uzgodnieniu z właściwym organem administracji publicznej.
Zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej Wykonawca przeprowadzi zgodnie z Dokumentacją projektową i
ustaleniami Inspektora.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia, opisy i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegółowych warunkach Umowy, uwzględniającym podział na Dokumentację projektową:
- Zamawiającego,
- Wykonawcy: wykaz zawierający spis Dokumentacji projektowej, którą Wykonawca zobowiązany jest wykonać
w ramach ceny Umowy.
1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa, Specyfikacje techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiającego stanowią część Umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące
dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜności
wymieniona w „Ogólnych warunkach Umowy”.
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomić Inspektora, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.
W przypadku rozbieŜności, wymiary podane na piśmie są waŜniejsze od wymiarów określonych na podstawie
odczytu z Dokumentacji Projektowej.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją projektową i Specyfikacjami
technicznymi.
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach technicznych będą uwaŜane za wartości
docelowe, od których, dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy
materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją projektową lub
Specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
1.5.4.1. Roboty budowlane „pod ruchem”.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi do informacji, zatwierdzony z
odpowiednim organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie
trwania budowy. W zaleŜności od potrzeb, przyjętej technologii i postępu robót projekt organizacji ruchu
powinien być na bieŜąco aktualizowany przez Wykonawcę. KaŜda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymaga ponownego zatwierdzenia projektu przez właściwy organ zarządzający
ruchem na drodze.
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów
(jezdnie, zjazdy, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji Umowy, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót zgodnie z
zatwierdzonym czasowym projektem organizacji ruchu.
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 wszystkich uczestników ruchu, zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas wykonywania
robót.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych znaków i urządzeń, dla których jest to
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Wykonawca zobowiązany jest do stałego utrzymania w czystości jezdni, po których będzie odbywał się
tymczasowy ruch pojazdów. Zanieczyszczenia w postaci błota (np. naniesionego z kół pojazdów budowy)
muszą być bezzwłocznie usunięte z jezdni.
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające muszą być akceptowane przez Inspektora.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści mieszkańcom i uŜytkownikom przyległego terenu.
Obwieszczenie musi nastąpić minimum na 7 dni przed rozpoczęciem robót oraz przez umieszczenie,
w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora tablic informacyjnych, których treść będzie
7

D-00.00.00 Wymagania ogólne

zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym
stanie przez cały okres realizacji robót.
Koszt zawiadomień, umieszczenia tablic informacyjnych, zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej
zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę Umowy.
1.5.4.2. Roboty o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Umowy aŜ do
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym:
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do
ochrony robót, wygody społeczności i innych.
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren
budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem.
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób zgodny z Dokumentacją Projektową.
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:
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
- 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 uciąŜliwości dla osób
lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
- stosowanie środków ostroŜności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) moŜliwością powstania poŜaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt
przeciwpoŜarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 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 uŜycia.
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót muszą posiadać 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 uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych
wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych
materiałów od właściwych organów administracji publicznej.
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami technicznymi, a ich
uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie 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, kanały, kable itp. oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiającego w ramach Umowy. 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 przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i
powiadomić Inspektora oraz gestorów sieci o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i gestora instalacji oraz będzie z nimi
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie
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odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
Inspektor będzie na bieŜąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a
właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. JednakŜe, ani
Inspektor ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach Umowy.
1.5.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy
transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i
uzgodnienia od właściwych organów co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o
kaŜdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora. Inspektor moŜe polecić, aby pojazdy nie spełniające
tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą
dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał
za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.
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 odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie Umowy.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót od daty
rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w
taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu
odbioru ostatecznego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpocząć
roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich
wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzętu, materiałów lub urządzeń uŜytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie
informować Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciąŜenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania robót opisanych w Dokumentacji projektowej lub Specyfikacji technicznej.
1.5.13. RównowaŜność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach Umowy powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały,
sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach Umowy nie postanowiono inaczej.
W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu,
mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyŜszy poziom wykonania niŜ
powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora.
RóŜnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane
przez Wykonawcę i przedłoŜone Inspektorowi do zatwierdzenia.
1.5.14. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uwaŜane za własność Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora i postępować zgodnie z jego poleceniami. JeŜeli w
wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor po
uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłuŜenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o
którą naleŜy zwiększyć cenę Umowy.
1.5.15. Przebudowa urządzeń kolidujących
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Przebudowę urządzeń kolidujących opisanych w Dokumentacji projektowej naleŜy wykonać pod nadzorem i w
uzgodnieniu z gestorami tych urządzeń
Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów gestorów urządzeń w trakcie ich przebudowy i budowy.
1.5.16. Informacje dodatkowe.
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektów tablic na czas wykonywania robót oraz rysunków
wymiarowych tych tablic oraz uwzględnić koszty takiego opracowania w ofercie przetargowej.

2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na dwa 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 Inspektora.
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z
danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji w czasie postępu Robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i właściwych władz na pozyskanie materiałów z
jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany
dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty przed włączeniem ich do Robót.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z
jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z
dostarczeniem materiałów do Robót.
Humus, gleba i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów będą formowane w hałdy i wykorzystane
przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu Robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Umowie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań
Inspektora.
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych wykopów
w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Umowie.
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 Inspektora 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 Inspektor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki:
a) Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów
w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inspektor 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 Specyfikacji
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji technicznych zostaną przez Wykonawcę wywiezione
z Terenu Budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy
na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te dla których zostały zakupione,
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora.
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KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

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 Inspektora.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje techniczne przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co
najmniej 2 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań
prowadzonych przez Inspektora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZĘT WYKONAWCY
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt uŜywany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych lub
PZJ. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora.
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w
Umowie.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego uŜytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje techniczne przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia
sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie moŜe być później
zmieniany bez jego zgody.
JeŜeli jakikolwiek sprzęt nie gwarantuje zachowania podanych wymagań dotyczących jakości
i wykonawstwa, Inspektor moŜe nakazać usunięcie takiego sprzętu z placu budowy.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość i terminowość wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi Umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie
odpowiadające warunkom Umowy na polecenie Inspektora będą usunięte z terenu budowy.
Wykonawca winien utrzymywać wszelkie drogi publiczne i dojazdowe wokół placu budowy w stanie czystym.
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Trasy przejazdów winny być
ustalone z właściwymi organami zarządzającymi ruchem i drogą.
Transport naleŜy przeprowadzić w sposób zabezpieczający materiały przed ich przesuwaniem, mieszaniem,
wypadnięciem oraz uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją projektową, wymaganiami
Specyfikacji technicznych, PZJ, projektami organizacji robót oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na piśmie przez Inspektora.
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na
własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaŜe się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na piśmie przez Inspektora.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
wymaganiach określonych w dokumentach Umowy, Dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach
technicznych, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 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 rozwaŜaną kwestię.
Polecenia Inspektora powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora pod
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.
Z uwagi na prowadzenie robót w terenie zabudowy w pobliŜu budynków, roboty budowlane naleŜy prowadzić
dąŜąc do ograniczenia wpływu wibracji na konstrukcje budynków i ograniczając zakłócenie spokoju
mieszkańców. Do zagęszczenia gruntu i kruszyw naleŜy stosować walce cięŜkie statyczne lub, jeŜeli to
konieczne, wibracyjne uŜywając wibracji o niskiej amplitudzie.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ)
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora Program Zapewnienia Jakości.
W Programie Zapewnienia Jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót,
moŜliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z Umową,
Dokumentacją projektową, Specyfikacjami technicznymi oraz pozostałymi ustaleniami.
Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać:
a) część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na czas wykonywania robót budowlanych wraz z oznakowaniem robót,
- sposób zapewnienia przepisów BHP,
- plan BiOZ,
- 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,
- wyposaŜenie 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 takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi;
b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem 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 załoŜoną 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.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu
zademonstrowania, Ŝe poziom jego wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Umowie.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w niniejszych Specyfikacjach
technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy
posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm
określających procedury badań.
Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli
niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor natychmiast
wstrzyma uŜycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo przez Wykonawcę zgodnie z zaleceniami Inspektora. NaleŜy stosować
statystyczne metody pobierania próbek, oparte na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą
być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu i testowaniu próbek.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. Próbki
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary
Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone
z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później
jednak niŜ w terminie dwóch dni roboczych.
Kopie wyników badań będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora
Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.
Inspektor dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między
innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji technicznych
na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt.
JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor oprze się wyłącznie na
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją projektową i Specyfikacja
techniczną. MoŜe równieŜ zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych
badań niezaleŜnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań
i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają:
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- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów
technicznych w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji wg wzoru określonego w Ustawie o
wyrobach budowlanych,
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją, a mają istotny wpływ
na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych,
- oznaczenie znakiem CE, który został przyznany po ocenie wyrobu na zgodność ze zharmonizowaną normą
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją
techniczną państw członkowskich Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z
wymaganiami podstawowymi.
Dodatkowo Inspektor moŜe dopuścić do uŜycia wyroby budowlane umieszczone w określonym przez Komisję
Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których
producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez Specyfikację techniczną, kaŜda
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez Producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę
Inspektorowi.
Stosowanie materiałów budowlanych znajdującej się na liście Krajowego Wykazu Zakwestionowanych
Wyrobów Budowlanych prowadzonej przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego lub materiałów
zakwestionowanych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dotyczących oznakowania CE jest
zabronione.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. 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, Projektanta i (lub) Inspektora.
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej,
- datę uzgodnienia przez Inspektora Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora,
- uwagi i polecenia Projektanta,
- 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.
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone Inspektorowi lub
Projektantowi do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub
zajęciem stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak
stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót, za wyjątkiem Ŝądania
wstrzymania robót budowlanych w wyniku stwierdzenia moŜliwości powstania zagroŜenia lub wykonywania
ich niezgodnie z Dokumentacją projektową.
6.8.2. KsiąŜka obmiarów
KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i
wpisuje do ksiąŜki obmiarów.
6.8.3. 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 kaŜde Ŝyczenie Inspektora.
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3. następujące dokumenty:
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
- protokoły przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne Wykonawcy z osobami trzecimi,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
- nadzory autorskie,
- protokoły konieczności,
- korespondencję na budowie.
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie
Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją projektową i
Specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robót i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Dokumentacji projektowej i
dokumentacji kosztowej lub w Specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo wzdłuŜ linii osiowej.
Jeśli Specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w
m3 jako długość pomnoŜona przez powierzchnię danego przekroju.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach lub zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji technicznej lub zaleceniami Inspektora.
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez
Inspektora.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie zobowiązany posiadać waŜne świadectwa legalizacji
(atest).
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie
trwania robót.

7.4. Wagi i zasady waŜenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe, po akceptacji Inspektora. Wykonawca będzie
utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm, zaleceń
Producenta lub wytycznych zatwierdzonych przez Inspektora.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takŜe w
przypadku występowania dłuŜszej 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 ksiąŜki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie
oddzielnego załącznika do ksiąŜki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zaleŜności od ustaleń Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji technicznych, roboty podlegają następującym
etapom odbioru:
- odbiorom przejściowym robót (do celów fakturowania w ustalonych okresach rozliczeniowych),
- odbiorom robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiorom technicznym robót,
- odbiorowi końcowemu części robót,
- odbiorowi końcowemu robót,
- odbiorowi pogwarancyjnemu robót.
Okres rozliczeniowy ustalą pomiędzy sobą Zamawiający i Wykonawca.

8.2. Odbiory przejściowe robót
Odbiory przejściowe robót będą podstawą do fakturowania w miesięcznych okresach rozliczeniowych.

8.3. 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 umoŜliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu
dwóch dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją
projektową, Specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.
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8.4. Odbiór częściowy
Na podstawie decyzji Zamawiającego oraz uŜytkowników infrastruktury technicznej realizowanej w ramach
Umowy odbiory poszczególnych obiektów połączone z przekazaniem ich do uŜytku mogą być dokonywane
przed zakończeniem całości robót objętych Umową.
Odbiory części robót będą dokonywane wg tych samych zasad co odbiór końcowy robót.

8.5. Odbiór ostateczny robót
8.5.1 Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości
i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.5.2. Odbioru
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora, Projektanta
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Umową,
Dokumentacją projektową, Specyfikacjami technicznymi i zapisami w Dzienniku Budowy.
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, robót uzupełniających lub robót
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją projektową, Specyfikacjami technicznymi lub zapisami w
Dzienniku Budowy 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.
8.5.2. 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:
-Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w
trakcie realizacji Umowy,
- Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dziennik budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały),
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z zapisami w Dzienniku
budowy, Specyfikacjami technicznymi i PZJ,
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z Specyfikacjami
technicznymi i PZJ,
- certyfikaty oznaczenia znakiem CE lub znakiem B,
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z Specyfikacjami technicznymi i PZJ,
- dokumentację projektową na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót
właścicielom urządzeń,
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu.
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.
Wykonawca po dokonaniu odbioru ostatecznego robót zobowiązany jest przekazać do właściwego ośrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał dokumentacji geodezyjno-kartograficznej sporządzonej w
wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, która powinna zawierać dane umoŜliwiające wniesienie
zmian na mapę zasadniczą do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.
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8.7. 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 przed upływem okresu gwarancji na podstawie oceny stanu
technicznego i funkcjonowania zrealizowanych obiektów w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

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 pozycji w Specyfikacjach technicznych i
w Dokumentacji projektowej.
Cena wykonania robót obejmuje roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale
nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych oraz prace
towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, nie zaliczane do robót tymczasowych.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków oraz strat, a
takŜe transportu na teren budowy i wbudowania,
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie (np. badań),
- zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT.

9.2. Warunki Umowy i wymagania ogólne ST D-00.00.00
Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań zawartych w niniejszej Specyfikacji
technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w przedmiarze.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na czas wykonywania robót budowlanych
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- jeŜeli zajdzie taka potrzeba przygotowanie uzupełniającej Dokumentacji Projektowej na czas wykonywania
robót wraz z zaopiniowaniem i zatwierdzeniem,
- opłaty/dzierŜawy terenu,
- przygotowanie terenu,
- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i drenaŜu itp.,
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych,
urządzeń bezpieczeństwa ruchu itp.,
- utrzymanie płynności ruchu publicznego, w tym pieszych i rowerzystów.
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lub projektowanego.
Konstrukcję nawierzchni objazdów ustali Wykonawca i przedstawi Inspektorowi do akceptacji.
Elementy prefabrykowane zastosowane w konstrukcji objazdów powinny posiadać Aprobatę techniczną.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane (Dz. U. Nr 180, poz. 1758)
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoŜarowej (Dz. U. Nr 147, poz. 1229, z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166, poz. 1360).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz.
1263).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 w sprawie bhp przy pracach związanych z naraŜeniem
na hałas lub drgania mechaniczne (Dz. U. Nr 157, poz. 1318).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagroŜenia
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (DZ. U. Nr 151, poz. 1256)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – uŜytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpoŜarowego
zaopatrzenia w wodę oraz dróg poŜarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie
powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
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D-01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01

WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (w skrócie ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wytyczeniem trasy drogowej i jej punktów wysokościowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej
ST stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót, które zostaną wykonane w
ramach Zamówienia publicznego wymienionego w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynnościami
umoŜliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz wszystkich jej
elementów.
1.3.1. Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych
W zakres robót pomiarowych, związanych z wytyczeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą:
- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów
wysokościowych,
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób
ułatwiający odszukanie i ewentualne wytyczenie.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty początkowy i końcowy łuków poziomych 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-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

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

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów
Do utrwalenia punktów wytyczeniowych naleŜy stosować w zaleŜności od warunków terenowych, materiały
zapewniające trwałość stabilizacji i ich widoczność umoŜliwiającą łatwe ich odszukanie.
Sposób i materiały do stabilizacji punktów głównych powinien być zaakceptowany przez Inspektora.
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3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt pomiarowy
Do wytyczenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych naleŜy stosować następujący sprzęt:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- łaty,
- taśmy stalowe,
- szpilki.
Sprzęt stosowany do wytyczenia 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-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport sprzętu i materiałów
Sprzęt i materiały do wytyczenia trasy moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu chroniąc je przed
uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
Punkty osnowy geodezyjnej naleŜy zabezpieczyć zgodnie z Dokumentacją projektową.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi lub zalecanymi Instrukcjami technicznymi
GUGiK.
Dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów geodezyjnych przedstawiono
w Dokumentacji projektowej.
W oparciu o materiały wyjściowe Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia
geodezyjne.
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu
punktów 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. JeŜeli Wykonawca stwierdzi, Ŝe rzeczywiste rzędne terenu istotnie róŜnią się
od rzędnych określonych w Dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inspektora.
Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez
Inspektora. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z róŜnic rzędnych terenu podanych w Dokumentacji
projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora, zostaną wykonane na koszt
Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora oznacza, Ŝe roboty dodatkowe w takim przypadku
obciąŜą Wykonawcę.
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Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem
wyników pomiarów przez Inspektora.
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia
określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i połoŜenie tych punktów. Forma i wzór tych
oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania
robót. Zabezpieczenie punktów osnowy naleŜy wykonać zgodnie z Dokumentacja projektową. JeŜeli znaki
pomiarowe (repery państwowe, punkty poligonowe) zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub
wskutek zaniedbania, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót naleŜą do obowiązków
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych
Punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały i dowiązane do punktów pomocniczych,
połoŜonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach
prostych nie moŜe przekraczać 100 m.
Zamawiający powinien załoŜyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuŜ osi trasy drogowej, a
takŜe przy kaŜdym obiekcie inŜynierskim. Za obiekt inŜynierski uwaŜa się takŜe skrzyŜowanie drogowe.
Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuŜ trasy drogowej powinna wynosić 300 m.
Repery robocze naleŜy załoŜyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów
towarzyszących. Jako repery robocze moŜna wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach
wzdłuŜ trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze naleŜy załoŜyć w postaci słupków
betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie,
zaakceptowany przez Inspektora.
Rzędne reperów roboczych naleŜy 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 wyposaŜone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne
określenie nazwy repera i jego rzędnej.

5.4. Wytyczenie osi trasy
Tyczenie osi trasy naleŜy wykonać w oparciu o Dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej.
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zaleŜnej od
charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niŜ co 10 m na odcinku prostej i nie rzadziej niŜ
co 5 m na odcinku krzywoliniowym. Dopuszcza się inne odległości niŜ te podane w niniejszej ST, pod
warunkiem akceptacji Inspektora.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji projektowej nie moŜe
być większe niŜ 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy naleŜy wyznaczyć z dokładnością do ±0,5 cm w
stosunku do rzędnych niwelety określonych w Dokumentacji projektowej.
Do utrwalenia osi trasy w terenie naleŜy uŜyć materiałów wymienionych w pkt 2.2.
Usunięcie oznakowania osi trasy przed zakończeniem robót jest niedopuszczalne.

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie linii krawęŜnika, krawędzi pobocza oraz granicy
robót ziemnych zgodnie z Dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora.
Do wyznaczania przekrojów naleŜy stosować dobrze widoczne paliki.
Odległość między palikami naleŜy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej.
Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi przekrojów poprzecznych przyjętych w Dokumentacji
projektowej.
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umoŜliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym
z Dokumentacją projektową.
Dopuszcza się wyznaczanie przekrojów inną metodą niŜ osadzanie palików pod warunkiem jej akceptacji przez
Inspektora.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wytyczeniem trasy i punktów wysokościowych naleŜy
prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach technicznych GUGiK 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-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

8.2. Sposób odbioru robót
Odbiór robót związanych z wytyczeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników
pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania robót obejmuje:
- wyznaczenie i sprawdzenie 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 wytyczenie,
- pomiar powykonawczy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Instrukcja techniczna O-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe
Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne
Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne
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Instrukcja techniczna O-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna O-1/O-2. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych.
Instrukcja techniczna G-2. Szczegółowa pozioma i wysokościowa osnowa geodezyjna i przeliczenia
współrzędnych między układami.
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USUNIĘCIE DRZEW i KRZEWÓW

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot Specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (w skrócie ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z usunięciem drzew i krzewów.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej
ST stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót, które zostaną wykonane w
ramach Zamówienia publicznego wymienionego w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z usunięciem drzew i krzewów,
wykonywanych w ramach robót przygotowawczych.

1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
Mając na uwadze minimalizację wycinki drzew dla potrzeb realizacji inwestycji ustala się co następuje:
a. wycinka drzew znajdujących się w obszarze korony drogi nie podlega kwestii,
b. drzewa pozostałe, wskazane w Dokumentacji projektowej moŜna wyciąć dopiero:
- po uprzednim sprawdzeniu Dokumentacji projektowej przez Wykonawcę,
- po weryfikacji rzeczywistej kolizji tych drzew z elementami drogowymi, konstrukcyjnymi, sieciami
infrastruktury technicznej lub innymi elementami wskazanymi w Dokumentacji projektowej,
- po stwierdzeniu ponad wszelką wątpliwość niemoŜliwości dokonania nieznacznych przesunięć elementów
drogowych, konstrukcyjnych, sieci infrastruktury technicznej lub innych elementów wskazanych w
Dokumentacji projektowej,
- po uzgodnieniu tej decyzji z Zamawiającym.

2. MATERIAŁY
Nie występują.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do usuwania drzew i krzewów
Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzewów naleŜy stosować:
− piły mechaniczne,
− specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego,
− spycharki,
− koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew,
− drobny sprzęt do karczowania jak maczety, łopaty.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
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4.2. Transport pni i karpiny
Pnie, karpinę oraz gałęzie naleŜy przewozić transportem samochodowym.
Pnie przedstawiające wartość jako materiał uŜytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny być
transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzeń.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewów
Roboty związane z usunięciem drzew i krzewów obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i krzewów,
wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów.
Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych w
Dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i krzewów.
Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzewów powinna być uzyskana przez Zamawiającego na
podstawie Promesy załączonej do Dokumentacji projektowej.
Wycinkę drzew o właściwościach materiału uŜytkowego naleŜy wykonywać w tzw. sezonie rębnym, ustalonym
przez Inspektora.
W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren
naleŜy oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, aby zawartość części organicznych w
gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%.
W miejscach nasypów teren naleŜy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały się na głębokości do
60 cm poniŜej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjątkiem przypadków podanych w punkcie 5.3.
Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę
zabezpieczona przed uszkodzeniem. JeŜeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub
zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany
przez Zamawiającego.

5.3. Usunięcie drzew i krzewów
Pnie drzew i krzewów znajdujące się w pasie robót ziemnych oraz w polu widoczności naleŜy usunąć.
Lokalizację drzew i krzewów przeznaczonej do usunięcia przedstawiono w Dokumentacji projektowej.
Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach naleŜy wypełnić gruntem przydatnym do budowy
nasypów i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.
Doły w obrębie przewidywanych wykopów, naleŜy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich
wody.
Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające wartość jako materiał
uŜytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości w czasie robót.
Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być wykopane z duŜą ostroŜnością,
w sposób, który nie spowoduje trwałych uszkodzeń, a następnie zasadzone w odpowiednim miejscu wskazanym
przez Inspektora.

5.4. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności
Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny ze wskazaniami Inspektora.
JeŜeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu, to sposób
wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. NieuŜyteczne pozostałości po przeróbce
powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności przy pomocy spalenia jest niedopuszczalne.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
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6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzewów
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania
korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać odpowiednie wymagania
określone w ST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew i krzewów jest:
− dla drzew
- sztuka,
− dla krzewów - hektar.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykarczowanych pniach,
przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płatność naleŜy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7.
Cena wykonania robót obejmuje:
− wycięcie i wykarczowanie drzew oraz krzewów,
− wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na korę drzewną,
− zasypanie dołów wraz z zagęszczeniem,
− uporządkowanie miejsca prowadzonych robót zgodnie z Dokumentacją projektową lub poprzez
zahumusowanie gr. 5 cm wraz z obsianiem nasionami traw.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Nie występują.

25

D-01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów

26

D-01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu

D-01.02.02

ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (w skrócie ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu (ziemi urodzajnej).

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej
ST stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót, które zostaną wykonane w
ramach Kontraktu wymienionego w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu,
wykonywanych w ramach robót przygotowawczych.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Humus - bezpostaciowe, organiczne szczątki w róŜnym stadium mikrobiologicznego i fizykochemicznego procesu rozkładu, głównie roślinne, nagromadzone na powierzchni gleby.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

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

2. MATERIAŁY
Nie występują.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu nie nadającej się do powtórnego uŜycia naleŜy
stosować:
- łopaty, szpadle, taczki i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest moŜliwe,
- samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą zastosowania takiego
sprzętu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
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4.2. Transport humusu
Ze względu na ilość robót humus naleŜy przemieszczać z zastosowaniem sprzętu drobnego jak łopaty, szpadle,
taczki albo przewozić transportem zmechanizowanym, np. samochodami. Wybór środka transportu zaleŜy od
odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu. Wyboru dokonuje Wykonawca.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych w
Dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony z humusu.

5.2. Zdjęcie warstwy humusu
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego uŜycia przy umacnianiu skarp,
sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych w Dokumentacji projektowej.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie ze wskazaniami Inspektora.
Humus naleŜy zdejmować ręcznie z zastosowaniem drobnego sprzętu jak łopaty, szpadle.
Warstwę humusu naleŜy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach określonych
w Dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora.
Grubość zdejmowanej warstwy humusu powinna być zgodna z ustaleniami Dokumentacji projektowej lub
według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności
związanych ze zdjęciem warstwy humusu.
Zdjęty humus naleŜy składować w regularnych pryzmach lub umieszczany bezpośrednio na środkach transportu
z przeznaczeniem na wywóz. Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby
humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takŜe najeŜdŜaniem przez pojazdy.
Nie naleŜy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć
zanieczyszczenia gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola usunięcia humusu
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie i zabezpieczenie robót,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- usunięcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy wzdłuŜ drogi lub odwiezieniem na odkład,
- prace porządkowe,
- odwiezienie sprzętu.

10. Przepisy związane
Nie występują.
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D-01.02.04

ROZEBRANIE ELEMENTÓW DRÓG I PRZEPUSTÓW

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot Specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (w skrócie ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z rozbiórką elementów dróg i przepustów.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej
ST stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót, które zostaną wykonane w
ramach Zamówienia publicznego wymienionego w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką:
- warstw nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów,
- cięcie nawierzchni bitumicznych,
- krawęŜników, obrzeŜy,
- znaków i tablic drogowych wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu (np. słupków przeszkodowych),
- przepustów drogowych,
- innych elementów wykazanych w Dokumentacji projektowej.

1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

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

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Nie występują.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do rozbiórki
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg moŜe być wykorzystany sprzęt podany poniŜej lub
inny zaakceptowany przez Inspektora:
- spycharki,
- ładowarki,
- Ŝurawie samochodowe,
- samochody cięŜarowe,
- zrywarki,
- młoty pneumatyczne,
- piły mechaniczne,
- frezarki nawierzchni,
- koparki,
- inny sprzęt do robót ręcznych jak młoty, kilofy itp.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów z rozbiórki
Materiał z rozbiórki moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3
zgodnie z Dokumentacją projektową lub wskazanych przez Inspektora.
Inspektor moŜe polecić Wykonawcy sporządzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej lub rozbiórkowej, w której
zostanie określony przewidziany odzysk materiałów.
Roboty rozbiórkowe moŜna wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony lub zaakceptowany przez
Inspektora.
Wszystkie elementy moŜliwe 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
wskazane przez Inspektora lub Zamawiającego.
Elementy i materiały, które na wniosek Inspektora stają się własnością Wykonawcy, powinny być bezzwłocznie
usunięte z terenu budowy.
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie
z Dokumentacją projektową będą wykonane wykopy, powinny być tymczasowo zabezpieczone.
W szczególności naleŜy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów zgodnie z Dokumentacją projektową naleŜy
wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem zgodnym z PN-S-02205 do poziomu otaczającego terenu i
zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w ST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 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 powinno spełniać odpowiednie
wymagania określone w ST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest:
- dla nawierzchni (jezdni, zjazdów, chodnika) – m2 (metr kwadratowy),
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- dla cięcia nawierzchni bitumicznych – m (metr),
- dla krawęŜnika, obrzeŜa – m (metr),
- dla znaków i tablic drogowych oraz elementów bezpieczeństwa ruchu – sztuka (szt.),
- dla przepustów:
- rury, materiały prefabrykowane – m (metr),
- ścianki czołowe, elementy betonowe, kamienne, ceglane – m3 (metr sześcienny).
- dla wywozu gruzu na wysypisko – m3 (metr sześcienny).

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

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót obejmuje:
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni jezdni i placów:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,
- rozkucie i zerwanie bądź frezowanie nawierzchni lub demontaŜ istniejącej nawierzchni rozbieralnej,
- ewentualne przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej uŜycia, z ułoŜeniem
w miejscu wskazanym przez Inspektora lub załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki w miejsce
wskazane przez Inspektora,
- wyrównanie podłoŜa i przygotowanie podłoŜa do ułoŜenia nowych warstw nawierzchni lub uporządkowanie
terenu rozbiórki zgodnie z Dokumentacją projektową;
b) dla cięcia nawierzchni bitumicznych:
- wyznaczenie miejsc ciecia nawierzchni,
- cięcie nawierzchni bitumicznej,
- utylizacja jeŜeli zachodzi taka potrzeba,
- załadunek i wywiezienie materiału w miejsce wskazane przez Inspektora,
c) dla rozbiórki krawęŜników i obrzeŜy:
- odkopanie krawęŜników, obrzeŜy i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ewentualnie ław,
- załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inspektora,
d) dla rozbiórki chodników:
- rozbiórka podbudowy,
- ewentualne przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej uŜycia, z ułoŜeniem
w miejscu wskazanym przez Inspektora lub załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki w miejsce
wskazane przez Inspektora,
- wyrównanie podłoŜa i przygotowanie podłoŜa do ułoŜenia nowych warstw nawierzchni lub uporządkowanie
terenu rozbiórki zgodnie z Dokumentacją projektową;
e) dla rozbiórki znaków i tablic drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu:
- demontaŜ znaków i tablic drogowych ze słupków,
- odkopanie i wydobycie słupków,
- zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem,
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki w miejsce wskazane przez Zamawiającego,
- uporządkowanie terenu rozbiórki lub przygotowanie podłoŜa pod ustawienie nowego znaku;
f) dla rozbiórki zjazdów:
- rozkucie i zerwanie nawierzchni zjazdów,
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki po uzgodnieniu z właścicielem zjazdu,
- ewentualne przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego uŜycia, z ułoŜeniem
w miejsce wskazane przez Inspektora,
- wyrównanie podłoŜa i przygotowanie podłoŜa do ułoŜenia nowych warstw nawierzchni lub uporządkowanie
terenu rozbiórki zgodnie z Dokumentacją projektową;
h) dla rozbiórki przepustu:
- odkopanie przepustu, fundamentów, ław, umocnień itp.,
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- ew. ustawienie rusztowań i ich późniejsze rozebranie,
- rozebranie elementów przepustu,
- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów,
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
- zasypanie dołów (wykopów) gruntem z zagęszczeniem do uzyskania Is ≥ 1,00,
- uporządkowanie terenu rozbiórki.
i) dla wywozu gruzu:
- załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inspektora,
- utylizacja gruzu jeŜeli zachodzi taka potrzeba,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-B-06050
PN-S-02205
BN-77/8931-12
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1.
1.1.

PRZEBUDOWA LINII ŚWIATŁOWODOWEJ.

WSTĘP.
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru,
przebudowy linii optotelekomunikacyjnej w ramach „Budowa łącznika drogowego pomiędzy ulicami Pułaskiego i Cienistą
w Mikołowie”.

1.2.

Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wym. w p. 1.1.

1.3.

Zakres Robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p.1.1., Roboty, których
dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie przebudowy i budowy linii
optotelekomunikacyjnej.
W zakres prac wchodzą:
− przekopy kontrolne
− budowa rurociągu kablowego
− wykonanie rur ochronnych na rurociągu
− montaŜ kabli optotelekomunikacyjnych (długość optyczna)
− wykonanie złączy optycznych spawanych
− pomiary na kablach optotelekomunikacyjnych zgodnie z Dokumentacją Projektową.
− demontaŜ kabli optotelekomunikacyjnych (długość trasowa)
− demontaŜ rurociągów kablowych

1.4.

Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i określeniami podanymi w
SST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”.
1.4.1. Światłowód (telekomunikacyjny) - element transmisyjny kabla optotelekomunikacyjnego w postaci włókna
optycznego, złoŜonego z rdzenia i płaszcza wraz z pokryciami, pozwalający na transmisję fali świetlnej.
1.4.2. Rdzeń światłowodu - centralnie połoŜona część cylindryczna światłowodu, stanowiąca podstawowy element do
transmisji fali optycznej.
1.4.3. Płaszcz światłowodu - zewnętrzna warstwa otaczająca rdzeń światłowodu o współczynniku załamania mniejszym od
współczynnika załamania w rdzeniu.
1.4.4. Pokrycie pierwotne światłowodu - warstwa lub kilka warstw, nakładanych bezpośrednio na płaszcz światłowodu w
procesie jego wyciągania, zabezpieczających włókno przed szkodliwym wpływem otoczenia (czynników chemicznych,
fizyko-chemicznych, lub mechanicznych).
1.4.5. Warstwa buforowa - pokrycie pośrednie, nałoŜone na pokrycie pierwotne światłowodu, dodatkowo zabezpieczające
światłowód przed szkodliwym wpływem napręŜeń mechanicznych.
1.4.6. Pokrycie wtórne światłowodu - zewnętrzna warstwa ochronna, otaczająca światłowód w pokryciu pierwotnym, wraz
z ewentualną warstwą buforową, mającą na celu dodatkowe wzmocnienie mechaniczne i zabezpieczenie światłowodu przed
szkodliwym wpływem otoczenia.
1.4.7. Ścisła tuba - pokrycie wtórne światłowodu przylegające ściśle do pokrycia pierwotnego.
1.4.8. Luźna tuba - pokrycie wtórne światłowodu, luźne, wykonane w postaci elastycznej rurki, w której włókno ma duŜy
stopień swobody.
1.4.9. Pęczek światłowodowy - kilka (zwykle 2 - 10) światłowodów, ułoŜonych razem w luźnej tubie.
1.4.10. Element wytrzymałościowy kabla - element ośrodka kabla, zwiększający jego odporność na działanie sił
rozciągających
1.4.11. Rozeta - profilowany element konstrukcyjny ośrodka kabla w postaci pręta, wytłoczonego na elemencie
wytrzymałościowym kabla, zawierający na swej zewnętrznej powierzchni symetrycznie rozmieszczone rowki (na ogół w
liczbie 10) o kształcie trapezowym lub litery "V", przebiegające wzdłuŜ linii tworzącej, spiralnej, ze skokiem
systematycznym lub skokiem zmiennym "S-Z". W rowkach umieszczane są, w procesie produkcji kabla, światłowody w
pokryciu pierwotnym, lub czasami w pokryciu pierwotnym i wtórnym.
1.4.12. Mod światłowodowy - pojedynczy rodzaj drgania elektromagnetycznego wzbudzonego w światłowodzie.
1.4.13. Światłowód wielomodowy - światłowód, w którym rozchodzi się więcej niŜ jeden mod, w wykorzystywanym
zakresie długości fal.
1.4.14. Światłowód jednomodowy - światłowód (J), w którym rozchodzi się tylko jeden mod, w danym zakresie długości
fal.
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1.4.15. Światłowód gradientowy - światłowód (G) wielomodowy, o gradientowo zmiennym, w przekroju poprzecznym,
profilu współczynnika załamania światła.
1.4.16. Światłowód skokowy - światłowód o skokowym rozkładzie współczynnika załamania n1 i w płaszczu n2, przy
czym n2 < n1.
1.4.17. Długość fali odcięcia - graniczna długość fali dla danego światłowodu, powyŜej której światłowód staje się
światłowodem jednomodowym.
1.4.18. Kabel optotelekomunikacyjny - kabel OTK - kabel zawierający światłowody do transmisji telekomunikacyjnej.
1.4.19. Kabel rozetowy - kabel optotelekomunikacyjny, zawierający w ośrodku światłowody umieszczone w jednej lub
kilku rozetach.
1.4.20. Kabel tubowy - kabel optotelekomunikacyjny, zawierający w ośrodku światłowody w pokryciu wtórnym, w postaci
luźnych tub, skręconych wokół elementu wytrzymałościowego.
1.4.21. Kabel rozetowo – tubowy - kabel optotelekomunikacyjny, zawierający w ośrodku rozety, w rowkach w których
umieszczone są światłowody w luźnych tubach.
1.4.22. Kabel kanałowy - kabel przeznaczony do układania w kanalizacji wtórnej lub w rurociągach kablowych
1.4.23. Kabel (optotelekomunikacyjny) dielektryczny, (d) - kabel optotelekomunikacyjny nie zawierający elementów
metalowych
1.4.24. Kabel trudnopalny - kabel o powłoce z materiału trudnopalnego (bezhalogenowego) wg IEC 331-1
1.4.25. Łącznik światłowodu - element osprzętu stosowany do trwałego łączenia włókien światłowodowych
1.4.26. Złączka światłowodowa - element osprzętu stosowany do łączenia ze sobą włókien światłowodowych z
moŜliwością ich wielokrotnego rozłączania i ponownego łączenia bez potrzeby rozcinania włókien. Złączka składa się z
dwóch części, zwanych półzłączkami.
1.4.27. Stojak zakończeniowo-przełącznicowy - stojak (SZP), słuŜący do zainstalowania końcowych lub rozdzielczych
złączy kabli liniowych i zakończenia poszczególnych włókien światłowodowych półzłączkami stacyjnymi rozłącznymi,
umoŜliwiający przełączanie torów światłowodowych miedzy sobą oraz dołączanie do nich kabli stacyjnych lub sznurów
pomiarowych.
1.4.28. Kanalizacja kablowa wtórna - kanalizacja z rur polietylenowych (lub z materiałów o nie gorszych
właściwościach), umieszczonych wewnątrz otworów kanalizacji kablowej pierwotnej.
1.4.29. Kanalizacja kablowa pierwotna - kanalizacja teletechniczna, wykonana z bloków betonowych, rur z polichlorku
winylu lub rur obiektowych (stalowych, azbestowo-cementowych, PCW lub innych), do której zaciągnięto rury kanalizacji
kablowej wtórnej).
1.4.30. Rura cienkościenna (kanalizacji pierwotnej) - rura z tworzywa termoplastycznego o grubości ścianki do 3 mm
przeznaczona do budowy ciągów kanalizacyjnych w miejscach o mniejszym zagroŜeniu uszkodzeniami mechanicznymi.
1.4.31. Rura grubościenna (kanalizacji pierwotnej) - j.w. lecz o grubości ścianki nie mniejszej niŜ 5 mm przeznaczona
do budowy ciągów kanalizacyjnych w miejscach szczególnie obciąŜonych np. pod jezdniami ulic, placami, torowiskami itp.
1.4.32. Rura trudnopalna - rura z tworzywa sztucznego nie rozprzestrzeniającego płomieni (bezhalogenowa) lub stalowa.
1.4.33. Rura specjalna - rura grubościenna do budowy przejść kanalizacji przez przeszkody terenowe.
1.4.34. Rura przepustowa - rura grubościenna z tworzywa sztucznego, stalowa lub z innego materiału o nie gorszych
właściwościach, przeznaczona do budowy przepustów lub rurociągów kablowych w miejscach skrzyŜowań z innymi
urządzeniami uzbrojenia terenowego.
1.4.35. Rurociąg kablowy (ziemny) - ciąg rur polietylenowych (lub z materiałów o niegorszych właściwościach),
układanych bezpośrednio w ziemi, stanowiących osłonę ochronną dla kabli optotelekomunikacyjnych.
1.4.36. Zasobnik złączowy - zbiornik stanowiący osłonę ochronną dla złącza kabla optotelekomunikacyjnego i jego
zapasów przy złączu, umieszczany bezpośrednio w ziemi.
1.4.37. Linia optotelekomunikacyjna, (OK) - linia telekomunikacyjna zbudowana z kabli optotelekomunikacyjnych.
1.4.38. Linia optotelekomunikacyjna międzycentralowa, (OP) - linia optotelekomunikacyjna łącząca dwie centrale
między sobą lub centralę z koncentratorem.
1.4.39. Punkt rozdzielczy (w telekomunikacyjnej sieci miejscowej) - punkt w sieci, w którym doprowadzona od strony
centrali (lub koncentratora) linia rozdzielana jest na cieńsze kable, biegnące w róŜnych kierunkach w stronę grupy
skupionych blisko siebie abonentów, pozwalający na dokonywanie odgałęzień i przełączeń miedzy torami.
1.4.40. Punkt odgałęźny (w telekomunikacyjnej sieci miejscowej) - punkt w sieci, w którym z doprowadzonej od strony
punktu rozdzielczego linii odgałęziane są linie do poszczególnych abonentów.
1.4.41. Rozgałęziacz światłowodowy (RS) - układ światłowodowy rozgałęźny pasywny.
1.4.42. Odgałęziacz optoelektroniczny, (OOE) - układ aktywny transformujący sygnał optyczny ze światłowodu do toru
abonenckiego o Ŝyłach miedzianych i odwrotnie.
1.4.43. Linia optotelekomunikacyjna magistralna, (OM) - linia optotelekomunikacyjna łącząca centralę lub koncentrator
z punktem rozdzielczym sieci miejscowej
1.4.44. Odległość podstawowa - najmniejsza dopuszczalna odległość linii telekomunikacyjnej w stosunku do innych
urządzeń uzbrojenia terenowego zabezpieczająca linię.
1.4.45. Słupek oznaczeniowy (SO) - słupek betonowy słuŜący do oznaczania w terenie trasy linii telekomunikacyjnej w
terenie i jej punktów charakterystycznych.
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1.4.46. Słupek oznaczeniowo - pomiarowy (SOP) - słupek betonowy słuŜący do przyłączania przewodów systemu ochrony
antykorozyjnej linii z kabli o powłokach metalowych lub przewodów dla lokalizacji trasy linii z kabli dielektrycznych i
umoŜliwiający wykonanie odpowiednich pomiarów.
1.4.47. Taśma ostrzegawcza - taśma zazwyczaj polietylenowa w kolorze Ŝółtym z napisem UWAGA! KABEL
ŚWIATŁOWODOWY lub UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY układana nad kablem lub rurociągiem kablowym
w celu ostrzeŜenia o zakopanym kablu telekomunikacyjnym.
1.4.48. Taśma ostrzegawczo – lokalizacyjna - taśma zazwyczaj polietylenowa w kolorze Ŝółtym z napisem UWAGA !.
1.4.49. Pozostałe określenia - według BN-89/8984-17/03 oraz PN/T-01002 i PN/T-01003.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Rysunkami i poleceniami Kierownika
Projektu.

2.
2.1.

MATERIAŁY

Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w DM.00.00.00.

2.2.
1.3.

Kabel optotelekomunikacyjny typu: XOTKtd 24J wg WT-94/K-451 i ZN-03/TP S.A.-005.
Rury polietylenowe typu: HDPE m
 m, RHDPEp 110/6,3 mm - powinny odpowiadać normie ZN-96/TP

S.A.-017/T i wg normy ZN-96/TPSA-0018/T.
Piasek - zgodnie z normą BN-87/6774-04.

2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

Osłony złączowe rozbieralne jako punkty rozdzielcze - wg normy ZN-96/TP S.A.-008/T.
Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo – pomiarowe wg normy BN-74/3233-17.
Złącza kablowe - wg normy ZN-96/TPSA-0016/T i BN-89/8984-17/03 p.5.1.
Złącza spawane światłowodów jednomodowych - wg normy ZN-96/TPSA-006/T
Taśma ostrzegawczo - lokalizacyjna, polietylenowa koloru Ŝółtego z napisem "UWAGA! KABEL

ŚWIATŁOWODOWY" zawierająca czynnik lokalizacyjny, np. taśmę stalową, układana nad rurociągiem kablowym - wg
ZN-96/TP S.A.-025/T.

2.10. Składowanie materiałów na budowie
−
−

−
−

Kable dostarczane są na bębnach.
Bębny z kablami naleŜy na placu budowy umieścić na utwardzonym podłoŜu, na krawędziach tarcz (pionowo)
lub na tarczach (płasko). Bębny określone są w normie PN-91/0-79353.
Materiały takie jak złącza, osłony złącz, zasobniki złączowe moŜna składować w przeznaczonych na ten cel
zamykanych i suchych pomieszczeniach.
Rury mogą być składowane w miejscach nie naraŜonych na wpływy atmosferyczne i uszkodzenia
mechaniczne.

2.11. Odbiór materiałów na budowie
Materiały naleŜy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami
odbioru technicznego.
Dostarczone na budowę materiały naleŜy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta.
Przeprowadzić oględziny materiałów dostarczonych na budowę.
W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości odnośnie jakości ich wykonania, materiały te przed wbudowaniem
poddać badaniom określonym przez Kierownika Projektu.

3.

SPRZĘT

Wykonawca przystępujący do wykonania przebudowy linii optotelekomunikacyjnej powinien wykazać się moŜliwością
korzystania z następujących maszyn i sprzętu (w zaleŜności od zakresu robót) gwarantujących właściwą jakość robót:
− samochód skrzyniowy,
− samochód samowyładowczy,
− samochód dostawczy,
− przyczepa do przewozu kabli,
− przyczepa dłuŜycowa,
− Ŝuraw samochodowy,
− urządzenie płucząco-wiercące do przewiertów sterowanych,
− spręŜarki powietrzne spalinowe,
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− ubijak spalinowy,
− wciągarka mechaniczna z systemem prowadnic,
− wciągarka ręczna,
− urządzenie do wdmuchiwania kabli metodą strumieniową,
− sprzęt ręczny,
− ubijak spalinowy,
− Ŝurawik hydrauliczny,
− koparka,
− spawarka łukowa,
− dmuchawa gorącego powietrza,
− reflektometr do sprawdzenia ciągłości światłowodów,
− zestaw do pomiaru tłumienności optycznej,
− zestaw do pomiaru mocy optycznej,
− ściągarka pokrycia pierwotnego,
− spawarka do włókien światłowodowych,
− ściągarka pokrycia wtórnego,
− przecinarka światłowodu,
− zestaw telefonów optycznych.
W zaleŜności od warunków terenowych i uzbrojenia terenu roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub
mechanicznie. Sposób wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje Kierownik Projektu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w DM.00.00.00.

4.2.

Transport materiałów i elementów

Wykonawca jest obowiązany do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i trwałych
odkształceń przewoŜonych materiałów. Materiały na budowę powinny być przewoŜone zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego. Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
Rysunkach, ST i wskazaniach Kierownika Projektu. W zaleŜności od zakresu robót Wykonawca zastosuje następujące
środki transportu:
− samochód skrzyniowy,
− samochód samowyładowczy,
− samochód dostawczy,
− przyczepa dłuŜycowa.
PrzewoŜone materiały powinny być układane i zabezpieczone przed przemieszczaniem się zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów.

5.
5.1.

WYKONYWANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w DM.00.00.00.

5.2.

Trasowanie

Podstawę wytyczenia trasy linii stanowi dokumentacja prawna i techniczna. Wytyczenie trasy powinno być dokonane
przez odpowiednie słuŜby geodezyjne lub specjalną słuŜbę przedsiębiorstwa wykonującego linię kablową. NaleŜy sprawdzić
zgodność trasy z rozwiązaniem przyjętym w Rysunkach, sprawdzając, czy w terenie nie nastąpiły zmiany mogące wpłynąć
na konieczność zmian w Rysunkach.
Roboty telekomunikacyjne prowadzić pod stałym nadzorem właścicieli kabli światłowodowych.
5.2.1. Wymagania ogólne
− liczba skrzyŜowań i zbliŜeń linii z innymi urządzeniami podziemnymi i nadziemnymi oraz liczba przejść
przez ściany i stropy powinna być moŜliwie mała. Prowadzenie kabli przez pomieszczenia i strefy zagroŜone
wybuchem lub poŜarem powinno być ograniczone do niezbędnych przypadków,
− skrzyŜowania i zbliŜenia kanalizacji kablowej z innymi obiektami budowlanymi wykonać zgodnie z
ROZPORZĄDZENIEM Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z
dnia 31 października 2005 r.).
− instalowane linie powinny być jak najmniej naraŜone na uszkodzenia mechaniczne, szkodliwe wpływy
chemiczne i zagroŜenia korozyjne oraz uszkodzenia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi oraz
oddziaływaniem niebezpiecznym linii elektroenergetycznych i trakcji prądu stałego.,
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−

5.2.2.

5.3.

liczba skrzyŜowań i zbliŜeń linii z ciekami wodnymi, zbiornikami wodnymi oraz instalacjami melioracyjnymi
powinna być ograniczona,
− odcinki instalacyjne kabli powinny być tak dobrane i ułoŜone, aby złącza kablowe były usytuowane w
miejscach suchych i zapewniających im trwałe, poziome połoŜenie.,
Usytuowanie linii
− kable optotelekomunikacyjne powinny być układane we wtórnej kanalizacji z rur polietylenowych, a tam gdzie
istnieje zagroŜenie poŜarowe - z rur z materiałów nierozprzestrzeniających ognia, bezhalogenowych,
− kable instalowane na skrzyŜowaniach i w zbliŜeniach z gazociągami powinny przebiegać zgodnie z
wymaganiami normy PN-91/M-34501, rozporządzenia Ministra Łączności z dnia 12.03.1992 r. (Mon.Pol. nr
13, poz.94) oraz normy ZN-95/TP S.A.-004/T,
− na terenach szkód górniczych co najwyŜej III kategorii naleŜy układać kable o zwiększonej odporności na
wzdłuŜne napręŜenia mechaniczne. NaleŜy unikać przechodzenia kablami OTK przez tereny szkód
górniczych o większym zagroŜeniu niŜ kategorii III.,
− linie budowane wzdłuŜ dróg komunikacyjnych powinny być wykonywane zgodnie z zarządzeniem Ministra
Łączności z dnia 12.03.1992 r. (M. Pol. nr 13, poz.95),
− pozostałe postanowienia dotyczące usytuowania linii powinny być zgodne z BN-89/8984-17/03, p.2.4.2..

Rodzaje kabli

Kable optotelekomunikacyjne wymienione w pkt. 2.2., powinny posiadać świadectwo homologacji i odpowiadać
normie ZN-03 TP S.A.-005.

5.4.

Dobór osprzętu kablowego

5.4.1.

Wymagania ogólne
Osprzęt do budowy krajowej sieci optotelekomunikacyjnej powinien posiadać świadectwo homologacji. Osprzęt
złączowy powinien być dostosowany do wymiarów i konstrukcji kabla, z którego budowana jest linia. Osprzęt powinien
posiadać trwałość nie gorszą niŜ trwałość kabli OTK oraz powinien być łatwy w montaŜu.
5.4.2. Osłony złączowe
Do montaŜu kabli światłowodowych powinny być stosowane osłony złączowe wg ZN-96/TP S.A.-008/T, z tworzyw
sztucznych odpornych na korozję, wytrzymałych mechanicznie i zapewniających długotrwałą hermetyczność przy
umieszczaniu złączy w zasobnikach, studniach kablowych na słupach nadziemnych lub bezpośrednio w ziemi. Osłony
złączowe powinny zapewniać łatwe ułoŜenie wewnątrz nich wszystkich włókien światłowodowych (wraz z ich zapasami)
łączonych odcinków kabli, bez przekraczania dopuszczalnego promienia zginania światłowodów (R>35 mm). Osłony
złączowe umieszczane na słupach powinny być odporne na bezpośrednie działanie światła słonecznego albo umieszczane w
przystosowanych do tego celu skrzynkach kablowych. Osłony złączowe powinny umoŜliwiać ich wielokrotne otwieranie, a
takŜe wyprowadzanie kabli odgałęźnych bez potrzeby odcinania kabla i wykonywania nowych połączeń światłowodów oraz
bez potrzeby wymiany całego osprzętu złączowego. Zaleca się stosowanie osłon dielektrycznych, kapturowych, z
jednostronnym, wprowadzeniem kabli, uszczelnianych opaskami termokurczliwymi i klejem termotopliwym.
5.4.3. Zasobniki złączowe
Do zabezpieczenia złączy kabli światłowodowych i zapasów kabli ułoŜonych w rurociągach kablowych zaleca się
stosowanie zasobników złączowych wg ZN-96/TP S.A.-024/T o odpowiedniej wielkości gwarantującej:
− swobodne ułoŜenie 1 lub 2 muf złączowych kabla światłowodowego oraz do 50 m zapasów technologicznych
kabla, bez nadmiernego jego wyginania, w sposób umoŜliwiający częściowe, bezpieczne rozwinięcie tych
zapasów w razie awaryjnego wyciągnięcia kabla na trasie,
− swobodne ułoŜenie zapasów technologicznych kabla na środku odcinka międzyzłączowego w sposób
umoŜliwiający bezpieczne rozwinięcie tych zapasów w razie awaryjnego wyciągnięcia kabla na trasie,
− swobodne zaciąganie dodatkowego kabla światłowodowego w razie awarii lub rozbudowy linii
optotelekomunikacyjnej.
Zasobniki powinny być dostosowane do ułoŜenia ich bezpośrednio w ziemi na poziomie posadowienia rurociągu kablowego,
tak, aby na powierzchni terenu moŜliwa była uprawa gleby nawet przy uŜyciu cięŜkiego rolniczego sprzętu
zmechanizowanego (nacisk ok. 10T.). Rurociągi doprowadzone do zasobników, a takŜe ułoŜone w nich kable nie mogą być
naraŜone na zgniatanie w razie przypadkowych ruchów zasobnika w ziemi. Zasobnik złączowy powinien być zasypany
warstwą ziemi o grubości co najmniej 0,7 m.

5.5.

Układanie kabli

5.5.1. Układanie kabli w kanalizacji kablowej wtórnej
5.5.1.1. Rury polietylenowe
Rury polietylenowe typu: HDPE 32/2.9mm oraz HDPE 40/3.7mm słuŜące do budowy kanalizacji wtórnej i
rurociągów kablowych dla kabli OTK powinny być wykonane z polietylenu duŜej gęstości, wg ZN-96/TP S.A.-017/T z
warstwą poślizgową, o gęstości nie mniejszej niŜ 0,943 g/cm3 i o współczynniku płynięcia (MFR) od 0,3 do 1,3 g/10 min.
Rury polietylenowe powinny mieć wewnętrzną powierzchnię rowkowaną, tj. pokrytą drobnymi, wzdłuŜnymi rowkami.
Dopuszcza się stosowanie rur polietylenowych o wewnętrznej powierzchni gładkiej. Napisy na rurach powinny informować
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o ich przeznaczeniu i pozwalać na rozróŜnianie rur w przypadku układaniu rurociągów kablowych wielorurowych.
Krawędzie otworów na końcach łączonych rur powinny być sfazowane.
5.5.1.2. Kanalizacja kablowa wtórna
− rury polietylenowe kanalizacji wtórnej naleŜy zaciągać do wolnych otworów kanalizacji pierwotnej (po 2 - 4
rur) jednocześnie, jako rezerwę dla rozbudowy sieci; rury w grupie mogą być połączone ze sobą mostkami,
stanowiąc jeden zespół rur. Rezerwa rur jednak nie powinna być zbyt duŜa, a więc taka, by była wykorzystana
co najwyŜej w ciągu 5 lat.
− dopuszczalne jest zaciąganie rur kanalizacji wtórnej do zajętych przez kable z Ŝyłami miedzianymi otworów
kanalizacji pierwotnej, jeŜeli zmieści się tam wymagana liczba rur polietylenowych. Do otworów kanalizacji
wtórnej, zajętych przez kable OTK jak i wolnych, nie naleŜy zaciągać innych kabli z Ŝyłami miedzianymi.
− rury polietylenowe kanalizacji wtórnej naleŜy zaciągać moŜliwie w jak najdłuŜszych odcinkach instalacyjnych.
W razie konieczności przecięcia rury w studni przelotowej, otwory z obu stron rur naleŜy dokładnie
uszczelnić. JeŜeli kable maja być zaciągane mechanicznie (nie pneumatycznie), przeciętych rur nie naleŜy
łączyć w studniach przed zaciągnięciem kabli do kanalizacji.
− otwory wlotowe rur, zarówno wolne jak i zajęte oraz przestrzenie między rurami kanalizacji pierwotnej i
kanalizacji wtórnej naleŜy dokładnie uszczelnić.
5.5.1.3. Rurociągi kablowe
Na terenach nie posiadających telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej pierwotnej kable światłowodowe naleŜy
instalować w rurociągach kablowych z rur polietylenowych wg ZN-96/TP S.A.-017/T – RHDPE 40/3,7 mm, układanych
bezpośrednio w ziemi wg ZN 96/TP S.A.-013/T. Rurociągi te wraz z zasobnikami złączowymi stanowią osłonę dla kabli
światłowodowych i umoŜliwiają łatwe ich zaciąganie w długich odcinkach fabrykacyjnych. Rurociągi kablowe powinny
zabezpieczać zaciągnięte do nich kable światłowodowe przed uszkodzeniami mechanicznymi na całej długości ciągów, a w
szczególności:
− na terenach upraw rolniczych,
− w miejscach zbliŜeń i skrzyŜowań z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego,
− na terenach o zwiększonym zagroŜeniu uszkodzeniami mechanicznymi i szkód górniczych.
Zabezpieczenie to, zarówno w czasie budowy linii, jak i w okresie jej eksploatacji, powinno być osiągnięte przez:
− układanie rurociągów w ziemi na właściwej głębokości,
− układanie nad rurociągami taśmy ostrzegawczej, na całej długości trasy,
− stosowanie dodatkowych rur osłonowych przepustowych w miejscach zbliŜeń i skrzyŜowań
− z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego,
− zapewnienie łatwości zaciągania i wyciągania kabli światłowodowych z rurociągów,
− staranny dobór materiałów na budowę rurociągów i dokładny ich montaŜ,
− umieszczanie w rurociągu tylko po jednym kablu w kaŜdym ciągu rurowym.
Dla zapewnienia długotrwałej sprawności i funkcjonalności rurociągi kablowe powinny być uszczelnione w kaŜdym
punkcie wg ZN-96/TP S.A.-021/T, niedostępne dla zanieczyszczeń stałych i płynnych zarówno w czasie budowy, jak i
eksploatacji. Dotyczy to wszystkich ciągów zajętych dla kabli oraz ciągów pustych.
5.5.1.4. Zaciąganie kabli do kanalizacji
Zaciągane do kanalizacji kable optotelekomunikacyjne nie mogą być poddawane nadmiernym siłom rozciągającym i
zagięciom. Promień gięcia kabli nie powinien być mniejszy niŜ 20 średnic zewnętrznych kabla. Jednak, jeśli na kabel działa
jednocześnie siła rozciągająca, dopuszczalny promień gięcia nie moŜe być mniejszy niŜ 25 średnice zewnętrzne kabla.
Zaciąganie kabli optotelekomunikacyjnych przeprowadza się:
− za pomocą specjalnych wciągarek mechanicznych ze stałą kontrolą siły naciągu i z zastosowaniem płynów
poślizgowych i rolkowania w miejscach zmian kierunku trasy,
− ręcznie, ale tylko w wyjątkowych przypadkach, gdyŜ nie moŜna zapewnić równomiernego ciągnięcia kabla;
mogą wystąpić szarpnięcia z siłą niebezpieczną dla kabla; równieŜ tu stosuje się wszystkie zabiegi łagodzące
tarcie i zginanie kabla,
− za pomocą spręŜonego powietrza z uŜyciem elastycznego tłoczka, do którego mocuje się zaciągany kabel; pod
działaniem powietrza tłoczek zaciąga kabel do rurociągu; tu stosuje się wszystkie moŜliwe zabiegi
zmniejszające tarcie kabla w rurach,
− za pomocą duŜego strumienia powietrza, do szczelnego rurociągu podawany jest kabel i jest on "niesiony" w
rurociągu duŜym strumieniem powietrza (rzędu 5-8 m3/min.), w punktach pośrednich moŜna zastosować
wspomaganie procesu zaciągania.
− z dotychczasowych doświadczeń wynika, Ŝe zwłaszcza ta ostatnia metoda jest najbardziej efektywna przy
zaciąganiu długich odcinków kabli. Zapewnia ona największe bezpieczeństwo dla kabla światłowodowego i
duŜą szybkość robót,
− nie wolno dopuścić do wystąpienia skokowej siły ciągu w trakcie zaciągania.
− dopuszczalna siła, z jaka moŜna zaciągać kabel powinna być określona w warunkach technicznych na dany
typ kabla. Siła ta, przy zaciąganiu mechanicznym, nie powinna przekraczać wartości równej cięŜarowi 1 km
zaciąganego kabla. Przy zaciąganiu ręcznym powinna być mniejsza; orientacyjnie moŜna przyjąć, Ŝe wartość
ta nie powinna być większa niŜ 100 kG (tj. ok. 1000 N) przy zaciąganiu mechanicznym, a 30 kG (ok. 300 N)
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5.5.2.

5.5.3.

5.5.4.

5.6.
5.6.1.

przy konieczności zaciągania ręcznego. Szczegółowe zalecenia dotyczące zaciągania kabli do kanalizacji
zawarte są w instrukcji IT-90/ZDBŁ-60, opracowanej przez Zakład Doświadczalny Budownictwa Łączności,
− w istniejącej kanalizacji dla kabli OTK naleŜy wybierać otwory usytuowane w pobliŜu ścian studni i w
środkowej warstwie otworów.
Układanie kabli w studniach kablowych
− w studniach kablowych, w których nie wykonuje się złączy, naleŜy zachować ciągłość rur polietylenowych
kanalizacji wtórnej, a tam gdzie były przecięte, łączyć je dopiero po zaciągnięciu do nich kabli. Łączenie rur
powinno być szczelne; powinno być ono wykonane wg IT-88/ZDBŁ-52. Rury mogą być takŜe łączone giętkimi
rurami karbowanymi (tzw. węŜami zbrojonymi) z polietylenu lub polichlorku winylu, nakładanymi na kable.
− w bardzo trudnych warunkach, panujących w studni, dopuszcza się łączenie rur bez zachowania szczelności,
przecinając węŜe zbrojone wzdłuŜ i nakładając je następnie na ułoŜone kable, przy czym wejście kabla do rury
powinno być dokładnie uszczelnione.
− rury kanalizacji wtórnej oraz węŜe zbrojone wraz z zainstalowanymi w nich kablami powinny być
odpowiednio wygięte łagodnymi łukami i przymocowane do ścian studni, a tam gdzie to niemoŜliwe, ew. do
sufitu studni, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami przy innych pracach w studni.
− łączenie i odgałęzianie kabli naleŜy wykonywać w studniach kablowych.
Zapasy kabli
− przy złączach naleŜy pozostawić zapasy kabli, umoŜliwiające swobodne wyniesienie końców kabla na
zewnątrz studni i wykonanie złącza i pomiarów w samochodzie. Zapasy te powinny wynosić po ok. 50 m z
kaŜdej strony złącza. W długości tej zawarto niewielkie zapasy kabli jako rezerwy dla ewentualnej naprawy
złącza.
− zapasy kabli w studni naleŜy zwinąć w pętle (najlepiej na szablonie) oraz starannie zabezpieczyć przed
uszkodzeniami przez przewiązanie zwojów i umieszczenie kręgu wraz ze złączem w takim miejscu i w taki
sposób, aby moŜliwe było łatwe ponowne ich wyjęcie ze studni na zewnątrz. Krąg kabla wraz ze złączem
naleŜy umieścić poziomo na wspornikach lub pionowo na ścianie studni, zamocować i przykryć odpowiednimi
osłonami.
Układanie kabli w ziemi
− na odcinkach linii bez kanalizacji kablowej kable naleŜy układać w rurociągach kablowych.
− głębokość ułoŜenia rur polietylenowych dla kabli OTK powinna wynosić co najmniej 1 m, mierząc od dolnej
powierzchni rury. Rury polietylenowe powinny być zasypane warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm
ponad powierzchnię rur. Głębokość i sposób ułoŜenia kabli na terenach szkód górniczych naleŜy wykonywać
wg 5.10.8.
− kable OTK naleŜy zaciągać mechanicznie według zasad podanych wyŜej. WzdłuŜ kabla (rury polietylenowej)
naleŜy umieścić nad kablem taśmę ostrzegawczą w kolorze Ŝółtym, jak podano w p.5.12.
− złącza kabli powinny być wykonywane w zasadzie jako złącza ziemne. Złącza wraz z zapasami kabli powinny
być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, zasobnikami złączowymi z tworzyw sztucznych.
− w przypadku, kiedy inne względy zmuszają do zaprojektowania budowy studzienek kablowych w pewnych
miejscach linii, np. w miejscach odgałęzień linii i przewidywanej w przyszłości jej rozbudowy, złącza wraz z
zapasami kabli naleŜy umieszczać w tych studniach. Studnie powinny być szczególnie starannie
zabezpieczone przed zalewaniem, zamulaniem i zaśmiecaniem.
− teren nad kablem powinien być wyrównany i zagęszczony do wskaźnika zagęszczenia
Is > 0,97.

MontaŜ kabli
Łączenie kabli i światłowodów
− Łączenie i odgałęzianie kabli w liniach budowanych w kanalizacji kablowej naleŜy wykonywać w studniach
kablowych. W liniach, w których kable układane są w rurociągach kablowych, złącza kablowe naleŜy
umieszczać w zasobnikach złączowych wg ZN-96/TP S.A.-024/T.
− Kable powinny być łączone w osłonach złączowych. Przy kaŜdym złączu naleŜy pozostawić zapasy włókien
światłowodowych, umieszczone w paletach, o długości po ok. 1,5 m po obu stronach połączenia, jako rezerwy
na wypadek konieczności naprawy połączenia.
− Światłowody powinny być łączone przez spawanie. NaleŜy zwrócić uwagę na to, aby proces spawania
przebiegał w atmosferze suchego powietrza. Dopuszcza się łączenie światłowodów przy uŜyciu łączników
nierozłącznych, zaciskanych mechanicznie lub rozłącznych (np. rurkowych), gwarantujących uzyskanie
właściwych i trwałych parametrów transmisyjnych, w liniach niezbyt długich, gdy bilans mocy na to pozwoli.
Metoda i osprzęt do łączenia światłowodów powinny być dostosowane do typu łączonego światłowodu. W
złączach na mostach, w rzece, na terenach bagnistych itp., światłowody naleŜy łączyć przez spawanie.
− W przypadku usuwania awarii dopuszcza się łączenie włókien przy zastosowaniu łączników nierozłącznych
lub rozłącznych.
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−

KaŜde złącze kabla OTK powinno być zaopatrzone w woreczek ze świeŜo wysuszonym barwionym Ŝelem
krzemionkowym, pochłaniającym wilgoć, gromadzącą się w osłonie złączowej podczas montaŜu i wieloletniej
eksploatacji linii.
− Do łączenia włókien światłowodowych najszersze zastosowanie znalazły spawarki łukowe, spawające włókno
w łuku elektrycznym. Są to urządzenia w wysokim stopniu zautomatyzowane, pozwalające wykonywać dobre
połączenia w róŜnych warunkach otoczenia oraz szybko dokonywać oceny jakości wykonanych spawów.
Parametrem określającym jakość wykonanego połączenia jest tłumienność wnoszona przez spaw do linii. W
spawarkach są stosowane dwie metody sprawdzania jakości spawu:
a) LID (Local Injection and Detection), polegająca na wzajemnym ustawianiu łączonych światłowodów na
podstawie pomiaru strat na styku włókien z wykorzystaniem lokalnie wprowadzonego i zmierzonego
światła, bez potrzeby przecinania włókien.
b) PAS (Profile Alignment System), polegająca na obserwacji kamerą wizyjną rdzeni łączonych włókien i
obliczaniu tłumienności z wymiarów geometrycznych połączenia.
W najnowszych typach spawarek praktycznie jest stosowana metoda PAS. W kraju uŜywa się wiele typów spawarek do
światłowodów renomowanych firm światowych.
W celu poprawnego wykonania spoiny światłowodowej naleŜy:
− zdjąć pokrycie wtórne światłowodu w postaci luźnej tuby na długości ok. 1 m, w celu łatwiejszego ułoŜenia
włókna w kasecie po wykonaniu spoiny. Zapas włókna z pokryciem wtórnym w postaci ścisłej tuby moŜe być
układany bez zdejmowania tego pokrycia,
− na jeden z łączonych światłowodów nasunąć osłonę spoiny,
− zdjąć pokrycie pierwotne światłowodu przy pomocy precyzyjnej ściągarki pokrycia na długości 20-30 mm,
− oczyszczone końce światłowodu naleŜy przemyć czystym alkoholem (99%) lub alkoholem izopropylowym,
− uciąć włókno w odległości 5-10 mm od miejsca pozostawienia pokrycia pierwotnego, przy pomocy precyzyjnej
przecinarki światłowodów pozwalającej uzyskać prostopadłość przecięcia z dokładnością nie gorszą niŜ 0,5o w
stosunku do osi światłowodu,
− oczyszczone i przycięte końce światłowodów przeznaczone do połączenia umieścić w uchwycie spawarki
światłowodowej.
− poprawnie wykonana i zbadana spoina powinna być zabezpieczona osłonka spoiny. Cały proces spajania
światłowodów na trasie linii naleŜy wykonać w wozie montaŜowo-pomiarowym.
− osłonka spoiny światłowodowej powinna stanowić trwałe zabezpieczenie miejsca połączenia światłowodów.
Osłonka powinna składać się z rurki termokurczliwej, rurki termotopliwej oraz z elementu
wytrzymałościowego, bądź mieć inną konstrukcję o nie gorszej skuteczności.
Materiały osłonki nie mogą oddziaływać szkodliwie na światłowód i jego pokrycie.
Element wytrzymałościowy moŜe być wykonany w postaci pręta lub rynienki metalowej.
Temperatury:
− obkurczania rurki termokurczliwej 140oC,
− mięknięcia rurki termotopliwej 100oC 5o.
Po obkurczeniu osłonkę umieszcza się w odpowiednim uchwycie w kasecie osłony złączowej. Wymiary osłonki spoiny
światłowodowej powinny być dostosowane do uŜywanych spawarek i kaset złączowych. Maksymalna długość rurki
termokurczliwej nie powinna przekraczać 65 mm, a średnica 3 mm. Element wytrzymałościowy powinien być takiej
długości, aby zabezpieczał światłowód z zakładką co najmniej 10 mm z kaŜdej strony poza miejsce oczyszczone z
pokrycia pierwotnego. Na osłonkę spoiny bądź kasetę naleŜy nanieść numer identyfikacyjny światłowodu. Pakowanie
osłonek naleŜy wykonywać wg dokumentacji producenta. Do zakończenia kabli światłowodowych, a takŜe jako punkty
przełącznicowe w centralach i stacjach teletransmisyjnych, powinny być stosowane stojaki zakończeniowoprzełącznicowe. NaleŜy je wyposaŜyć w złączki rozłączne typu FC-PC lub E-2000/APC potrzebne do łączenia kabli
światłowodowych jednomodowych z urządzeniami stacyjnymi lub z przyrządami pomiarowymi. Pozostałe postanowienia
ogólne dotyczące złączy kablowych powinny być zgodne z BN-89/8984-17/03, p.5.1.

5.7.

SkrzyŜowania i zbliŜenia linii optotelekomunikacyjnych

SkrzyŜowania i zbliŜenia kanalizacji kablowej z innymi obiektami budowlanymi wykonać zgodnie z
ROZPORZĄDZENIEM Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 31 października 2005 r.) oraz
normami ZN-95/TP S.A.-002 i . ZN-95/TP S.A.-004.

5.8.
5.8.1.

Ochrona linii kablowych

Ochrona kabli przed zawilgoceniem
Podczas przechowywania, transportu i układania, końce kabli naleŜy chronić przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem ich ośrodków, za pomocą kapturków termokurczliwych, szczelnie zamykających kabel. Kapturki
powinny być zdejmowane tuz przed montaŜem złączy lub przed pomiarami kabli.
5.8.2. Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi
Kable układane w ziemi lub w rurociągach kablowych powinny być oznakowane taśmą ostrzegawczą.
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Na Ŝyczenie Inwestora kable mogą być chronione dodatkowo wg zasad zgodnych z BN-89/8984-17/03, p.7.2, niezaleŜnie
od stosowania rurociągów kablowych i taśmy ostrzegawczej.
5.8.3. Ochrona linii przed przepięciami
JeŜeli układane kable OTK nie są kablami dielektrycznymi, zabezpieczenie ich przed wyładowaniami
atmosferycznymi oraz przed oddziaływaniami linii elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej powinno być zgodne z
normą BN-89/8984-17/03, p.7.3 i 7.4 oraz z "Wytycznymi o ochronie linii i urządzeń telekomunikacyjnych przed
szkodliwym oddziaływaniem linii elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej prądu stałego". Kable dielektryczne takiej
ochrony nie potrzebują.
5.8.4. Ochrona kabli i osłon złączowych przed korozją,
Ochrona kabli i osłon złączowych zawierających części metalowe, powinna być zgodna z BN-89/8984-17/03,
p.7.6.

5.9.

Znakowanie i numeracja

Znakowanie i numeracja linii optotelekomunikacyjnych powinny być zgodne z postanowieniami BN-89/8984-17/03,
p.8, lecz kaŜdy znak (numer) linii naleŜy poprzedzić literą "O". Oznakowanie naleŜy umieszczać na rurach kanalizacji
wtórnej we wszystkich studniach ze złączami kabli OTK. Oprócz oznakowania poŜądane jest takŜe podanie numeru
telefonu odpowiedniej grupy nadzoru liniowego i ewentualnego adresu dla informowania o zauwaŜonych uszkodzeniach
linii lub zgłaszania robót, które mają być w pobliŜu prowadzone. W miejscach spodziewanego szczególnego nasilenia robót
ziemnych, które mogą być zagroŜeniem dla kabla OTK, zaleca się ustawienie naziemnego słupka oznaczeniowego SO wg
BN-74/3233-17, pełniącego tu rolę ostrzegawczą. Na słupku naleŜy umieścić wszystkie wyŜej wymienione dane, a
zwłaszcza adres i telefon grupy nadzoru linii. W studniach i kanałach, gdzie kable OTK przechodzą bez złączy, w rurach
polietylenowych o zachowanej ciągłości albo w węŜach giętkich polietylenowych z polichlorku winylu lub z polipropylenu,
naleŜy rury te dodatkowo oznakować napisem ostrzegawczym (wytłoczonym na rurze, nadrukowanym lub trwale
naklejonym) albo opaskami ostrzegawczymi w kolorze Ŝółtym z napisem 'UWAGA1 KABEL ŚWIATŁOWODOWY",
umieszczonymi w odstępach nie rzadziej niŜ co 5 m i przymocowanymi do rur. Opaski ostrzegawcze powinny być ułoŜone
na wszystkich odcinkach kabla lub rury, dostępnych w toku eksploatacji dla słuŜb eksploatacyjnych. Szerokość opaski
powinna wynosić 5-10 cm. Dopuszcza się, do czasu opracowania właściwej opaski do oznakowania kabli OTK,
umieszczenie na kaŜdym kablu (rurze PE) opaski oznaczeniowej wg BN-72/3233-13, zawierającej oznaczenie OTK oraz
numer (cechę) linii i liczbę światłowodów. Przebieg kabli OTK powinien być oznakowany zgodnie z zasadami podanymi w
BN-89/8984-18, p..3.6. Na trasie rurociągu kablowego naleŜy dodatkowo oznakować połączenia odcinków instalacyjnych
rur polietylenowych za pomocą słupków SO wg BN-74/3233-17. Kable OTK ułoŜone w polietylenowym rurociągu
kablowym lub bezpośrednio w ziemi powinny być oznaczone taśmą ostrzegawczą w kolorze Ŝółtym, z napisem "UWAGA!
KABEL ŚWIATŁOWODOWY" umieszczoną w połowie głębokości ułoŜenia kabla (rury) wg ZN-96/TP S.A.-025/T. Dla
umoŜliwienia szczegółowej lokalizacji w terenie dielektrycznych kabli OTK metodami elektromagnetycznymi zaleca się
zastosowanie w linii jednego z podanych rozwiązań:
− rurociągu kablowego z rur polietylenowych z domieszką materiału magnetycznego,
− taśmy ostrzegawczej z domieszką materiału magnetycznego,
− skupionych elementów magnetycznych, zakopywanych w określonych miejscach na trasie kabla OTK.
Dopuszcza się stosowanie taśmy ostrzegawczej posiadającej wewnątrz taśmę ze stali nierdzewnej lub przewody elektryczne,
bądź układanie, równolegle przy taśmie, przewodów elektrycznych, pod warunkiem zapewnienia ich ciągłości na całej
długości i zabezpieczenia przed korozją dla umoŜliwienia wykrywania trasy linii kablowej w długim okresie jej eksploatacji.
Jako przewody elektryczne moŜna uŜywać przewodu typu DY 1x2,5 mm2.

5.10. Wymagania transmisyjne
5.10.1. Tłumienność torów światłowodowych
− Wszystkie tory światłowodowe jednomodowe powinny mieć zmierzoną tłumienność dla fal 1310 nm i 1550
nm, a następnie wyliczoną tłumienność jednostkową.
− Tłumienność jednostkowa kaŜdego toru światłowodowego (bez połączeń) nie powinna przekraczać wartości
maksymalnych, przepisanych w uzgodnionych warunkach technicznych dla kabli danej klasy, wybranej przez
projektanta w sposób umoŜliwiający spełnienie wymagań bilansu mocy dla danego odcinka regeneratorowego.
Tłumienność ta dla światłowodów jednomodowych nie powinna przekraczać 0,40 dB/km dla fali 1310 nm
oraz 0,25 dB/km dla fali 1550 nm.
− Tłumienność kaŜdego toru światłowodowego (światłowodów wraz z ich połączeniami) nie powinna
przekraczać wartości sumy tłumienności wszystkich odcinków światłowodów, powiększonej o tłumienność
połączeń (stałych i rozłącznych). Tak więc zmierzona tłumienność toru nie powinna przekraczać wartości
obliczonej wg wzorów:
a) na odcinkach regeneratorowych zawierających nie więcej niŜ 10 złączy kabli, światłowodowych
(n1 ≤ 10)
atk Ł ak . lopt + n1 . 0,15 + n2 . 0,5 [dB],

47

D_01.03.03/03 Przebudowa linii światłowodowych.

b) na odcinkach regeneratorowych zawierających więcej, niŜ 10 złączy kabli światłowodowych
(n2 > 10)
atk Ł a . lopt + n1 . 0,08 + n2 . 0,5 [dB],
k
gdzie:
atk - tłumienność toru światłowodowego na odcinku regeneratorowym mierzona
między półzłączkami na przełącznicach sąsiednich stacji regeneratorowych,
w [dB],
a - tłumienność jednostkowa gotowego kabla, w dB/km,
k
lopt - długość optyczna kabla optotelekomunikacyjnego, wraz z zapasami kabla i
włókien w złączach, w km,
n1i n2 - liczba złączy światłowodowych rozłącznych na odcinku regeneratorowym.
5.10.2. Tłumienność połączeń światłowodów
Połączenia światłowodów jednomodowych powinny być tak wykonane, aby ich tłumienność nie przekroczyła
wartości:
− 0,15 dB w przypadku połączeń spawanych,
− 0,20 dB w przypadku połączeń wykonanych za pomocą łączników rozłącznych lub nierozłącznych,
mechanicznie zaciskanych lub klejonych,
− 0,50 dB w przypadku złączek stacyjnych, rozłącznych, przy czym średnia wartość tej tłumienności nie
powinna przekraczać 0,3 dB.
W przypadku połączeń spawanych dopuszcza się maksymalną wartość tłumienności połączenia 0,3 dB, jeśli 3 próby
spawania nie pozwoliły na uzyskanie wartości 0,15 dB. Złączy takich nie moŜe być w odcinku kontrolnym (15 km) więcej
niŜ dwa, pod warunkiem uwzględnienia ich w bilansie mocy odcinka. Tłumienność połączeń spawanych światłowodów
wielomodowych nie powinna być większa niŜ 0,3 dB. Tłumienność odbiciowa złączek światłowodowych nie powinna być
mniejsza niŜ 35 dB.
5.10.3. Pozostałe wymagania elektryczne dotyczące elementów metalowych kabla, jeśli je posiada (pancerze, linki
nośne, uziemienia), powinny być zgodne z BN-89/8984-17/03, p. 9.7, 9.8 i 9.10.
5.11. Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza wybudowanej linii powinna zawierać wszystkie niezbędne szczegóły wg BN-89/898417/03, p.8 i p.10 i w instrukcji TP S.A. T-01. Optotelekomunikacyjne kable dielektryczne wymagają bardzo dokładnej
dokumentacji, ze względu na trudności ich lokalizacji w terenie. Dokumentacja powykonawcza powinna być sporządzona
przez wykonawcę po zakończeniu budowy linii, w oparciu o inwentaryzację geodezyjną w uzgodnieniu z inspektorem
nadzoru budowy. W szczególności dokumentacja powinna zawierać dokładne dane o przebiegu linii przez podanie
domiarów do trasy linii, studni kablowych, złączy - z zaznaczeniem tych, które wykonano przy uŜyciu łączników
rozłącznych, zapasów kabli - z podaniem ich długości, głębokości ułoŜenia kabla, o ile odbiega ona od normalnej, przyjętej
głębokości 1 m. Dokumentacja powinna być aktualizowana w toku eksploatacji linii, w przypadku prowadzenia remontów i
przebudów linii, zmieniających usytuowanie linii, złączy lub zapasów kabli, powstania wstawek kablowych i nowych
złączy. Do zakresu dokumentacji powykonawczej naleŜeć powinny równieŜ wyniki pomiarów wszystkich torów gotowej
linii zgodnie z postanowieniami p.6.3.2. niniejszej SST.

5.12. DemontaŜ linii optotelekomunikacyjnej kablowej
DemontaŜ polega na:
− odtworzeniu trasy przebiegu linii,
− wyjęciu kabla,
− wyjęciu rurociągu kablowego,
− wyjęciu rur ochronnych,
− demontaŜu złączy i pozostałego osprzętu,
− zasypaniu rowu kablowego,
− wyrównaniu terenu z zagęszczeniem do wskaźnika zagęszczenia Is > 0,97.
−

6.
6.1.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Zasady wykonania kontroli robót

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia załoŜonej jakości wykonywanych robót. Wykonawca robot ma
obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Kierownik Projektu zgodności dostarczonych
materiałów i realizowanych robót z Rysunkami oraz wymaganiami ST, norm i przepisów. Przed przystąpieniem do
badania, Wykonawca powinien powiadomić Kierownika Projektu o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania,
Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Kierownika Projektu. Wykonawca powiadamia pisemnie
Kierownika Projektu o zakończeniu kaŜdej roboty zanikającej, którą moŜe kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji
odbioru przez Kierownika Projektu.
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Kontrola jakości robót telekomunikacyjnych powinna odbywać się w obecności przedstawicieli uŜytkownika linii t.j.
Telekomunikacji Polskiej S.A., a jakość robót musi uzyskać akceptację tej instytucji.

6.2.

Kontrola jakości wykonania przebudowy, budowy i montaŜu optotelekom. kabli
polega na sprawdzeniu zgodnie z poniŜszymi punktami:
− oględziny,
− sprawdzenie materiałów do budowy,
− sprawdzenie rodzaju zastosowanych kabli,
− sprawdzenie dokumentów homologacji,
− sprawdzenie zasad wyboru trasy linii,
− sprawdzenie przebiegu linii w terenie i obiektach,
− sprawdzenie usytuowania linii,
− sprawdzenie prawidłowości realizacji przejść rokadowych,
− sprawdzenie poprawności oznakowania linii,
− sprawdzenie poprawności prowadzenia kabli pod drogami i ulicami,
− sprawdzenie poprawności prowadzenia kabli w obrębie rurociągów do przesyłania płynów i gazów,
− sprawdzenie poprawności prowadzenia kabli w obrębie linii elektroenergetycznych,
− sprawdzenie kierunków linii i numeracji linii,
− sprawdzenie sposobu ułoŜenia kabla w ziemi,
− sprawdzenie głębokości ułoŜenia kabla w ziemi
− sprawdzenie poprawności wykonania skrzyŜowań i zbliŜeń,
− sprawdzenie poprawności doboru i instalacji rur polietylenowych kanalizacji wtórnej
− i rurociągu kablowego,
− sprawdzenie poprawności doboru zasobników złączowych oraz sposobu zamocowania mufy kablowej i
zapasów kabla w zasobniku,
− sprawdzenie poprawności doboru i montaŜu muf kablowych,
− sprawdzenie długości zapasów kabla w zasobniku złączowym,
− sprawdzenie
poprawności
połączeń
światłowodów
oraz
ułoŜenia
zapasów
światłowodów
w mufach,
− sprawdzenie zgodności z projektem połączeń włókien optycznych kabli liniowych,
− sprawdzenie poprawności oznaczeń ostrzegających przy złączach światłowodowych,
− sprawdzenie poprawności wyników pomiarów na kaŜdym etapie budowy kabla.
−

6.3.

Badania i pomiary kabli i linii optotelekomunikacyjnych

6.3.1.

Badania wykonywane w trakcie pomiaru i montaŜu linii
− wg normy ZN-96/TP S.A.-002/T.
6.3.1.1. Badania przed pracami instalacyjnymi
Przed przystąpieniem do prac instalacyjnych i montaŜowych na linii kablowej, wszystkie odcinki fabrykacyjne
kabli naleŜy poddać szczegółowym oględzinom zewnętrznym w celu wykrycia uszkodzeń, które mogły powstać podczas
transportu lub przeładunku bębnów. NaleŜy sprawdzić prawidłowość zabezpieczenia końców kabli przed zawilgoceniem i
zabezpieczenia przed uszkodzeniami samych kabli na bębnach, zwracając uwagę takŜe na ewentualne wygięcia kabla na
zbyt małym promieniu. W przypadkach wątpliwych, to znaczy jeśli istnieje podejrzenie o niewłaściwym obchodzeniu się z
kablem przed dostarczeniem go na plac budowy, konieczne jest wykonanie pomiarów takich, jak przy odbiorze kabli od
producenta.
Na tym etapie prac konieczne jest ustalenie kolejności instalowania poszczególnych odcinków kabli, dla zachowania
zgodności z projektem, zarówno co do typów kabli przeznaczonych na odpowiednie odcinki w linii, jak i co do długości
odcinków instalowanych. Konieczne jest więc dokonanie alokacji odcinków fabrykacyjnych, a w razie potrzeby sprawdzenie
ich długości i konstrukcji, w celu stwierdzenia zgodności z Rysunkami.
6.3.1.2. W trakcie budowy i montaŜu linii powinny być wykonywane poniŜej podane pomiary:
− pomiary reflektometrem przy długości fali 1310 nm, po ułoŜeniu kabli a przed połączeniem światłowodów
naleŜy wykonać na wszystkich torach (wszystkich światłowodach), z jednej strony kaŜdego odcinka
instalacyjnego; pomiary mają na celu stwierdzenie ciągłości światłowodów. Wystarczy do tego celu mniej
dokładny reflektometr lub tester tłumienności. Dogodne jest, jeśli tester wyposaŜony jest w mikrotelefon,
umoŜliwiający prowadzenie rozmów po światłowodach. JeŜeli tester nie jest wyposaŜony w układ rozmówny,
ekipy monterskie powinny posiadać światłowodowe aparaty telefoniczne, dołączane bezinwazyjne do włókien,
lub radiotelefony, dla prowadzenia rozmów między obsługą,
− pomiary w trakcie montaŜu światłowodów mają na celu optymalizację połączeń światłowodów (centrowanie
rdzeni łączonych światłowodów). Jest to wykonywane w zasadzie automatycznie, przy uŜyciu przyrządów
wchodzących w skład spawarek światłowodowych (metody LID i PAS). Metoda LID = Local Injection and
Detection - metoda wzajemnego ustawiania łączonych światłowodów za pomocą strat na styku włókien przez
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wprowadzanie i detekcję światła bez potrzeby przecinanie włókien. Metoda PAS = Profile Alignment System metoda dla tego samego celu, polegająca na obserwacji kamerą wizyjną rdzeni łączonych włókien,
− po zmontowaniu złącza na kablu naleŜy wykonać pomiary reflektometryczne z obu stron odcinka
regeneratorowego dla fal 1310 nm i 1550 nm w celu stwierdzenia poprawności wykonania połączenia.
Dopiero po pozytywnym wyniku tych pomiarów dla wszystkich światłowodów w kablu moŜna przystąpić do
ostatecznego zamknięcia złącza,
− pomiary po zmontowaniu linii, tj. po wykonaniu połączeń na linii naleŜy wykonać reflektometrem z obu stron
kaŜdego odcinka regeneratorowego, w obu oknach transmisyjnych (1310 i 1550 nm), na wszystkich
światłowodach dla uzyskania wykresów reflektometrycznych. NaleŜy zlokalizować ewentualne wadliwe
połączenia, a po ich poprawieniu naleŜy nowe charakterystyki reflektometryczne zarejestrować w postaci
wykresów i jeśli to moŜliwe na dyskietkach komputerowych. Będą one stanowiły wzorcowe charakterystyki
linii, powinny być więc opatrzone opisem, zawierającym nazwę i numer linii, rodzaj i numer przyrządu,
którym wykonano pomiar. Wskazane jest wykonanie tych pomiarów reflektometrem o jak najlepszej
rozdzielczości.
6.3.1.3. Do badań wykonywanych w trakcie budowy linii naleŜy równieŜ kontrola przeprowadzana przez inspektora
nadzoru budowy, dotycząca jakości realizowanych robót, wbudowanych elementów, stosowanych materiałów oraz
zgodności prowadzonych robot z projektem, przepisami technicznymi i umową.
6.3.2. Pomiary wykonywane przy odbiorze linii
Na zmontowanym odcinku regeneratorowym linii optotelekomunikacyjnej naleŜy wykonać następujące pomiary:
− pomiary właściwości transmisyjnych torów optycznych metodą reflektometryczną (wg 6.3.1.2.d)
− pomiary tłumienności wynikowej torów metodą transmisyjną,
− pomiar wypadkowego pasma przenoszenia torów optycznych,
− pomiar reflektancji optycznych złączy rozłącznych.
Pełny zakres pomiarów wykonuje się dla kaŜdego toru optycznego włączanego do pracy. Na torach rezerwowych
przeprowadza się tylko pomiary wg punktów j.w. Dla kaŜdego włókna światłowodowego na odcinku regeneratorowym
naleŜy pomierzyć tłumienność pomiędzy dwiema skrajnymi przełącznicami światłowodowymi. Pomiar powinien być
wykonane dla obu pasm optycznych tj. 1310 nm i 1550 nm w obydwu kierunkach transmisji. Celem tego pomiaru jest
sprawdzenie łącznej tłumienności kabla wraz ze złączami rozłączalnymi i potwierdzenie zgodności z obliczonym bilansem
mocy odcinka regeneratorowego. Zestaw pomiarowy powinien zawierać stabilizowane źródło światła na fale 1310 ± 20 nm
i 1550 ± 20 mm przy szerokości spektralnej (FWHM) < 10 nm. Pomiary wypadkowego pasma przenoszenia toru
optycznego wykonuje się przy odbiorze wybudowanej linii optotelekomunikacyjnej jeśli wymagane pasmo transmisji jest
większe niŜ polowa pasma obliczonego teoretycznie dla danego toru. Pomiar ten sprowadza się do pomiaru uśrednionej
wartości współczynnika dyspersji chromatycznej. Zalecaną metodą pomiaru jest metoda pomiaru przesunięcia fazy. Pomiar
reflektancji złączy rozłączalnych pozwala na ocenę prawidłowości połączeń zwłaszcza znajdujących się blisko laserowego
źródła światła i mogących szkodliwie wpływać na jego pracę. Pomiar moŜe być wykonany przy zastosowaniu reflektometru
lub z uŜyciem sprzęgacza kierunkowego.
6.3.3. Badania linii optotelekomunikacyjnych przy odbiorze
6.3.3.1. Wymagania ogólne
Badania linii polegają na sprawdzeniu przez słuŜby techniczne wykonawcy i nadzoru inwestorskiego zgodności
jego wykonania z wymaganiami zawartymi w normie i Rysunkach łącznie ze wszystkimi zmianami oraz dodatkowymi
uzgodnieniami. Protokoły badań technicznych wraz z innymi dokumentami stwierdzającymi zgodność wykonania linii z
wymaganiami stanowią podstawę do zgłoszenia linii do komisyjnego odbioru. Tryb przeprowadzania odbiorów wynika z
przepisów prawa budowlanego.
6.3.3.2. Program badań
Składniki optotelekomunikacyjnych linii kablowych podlegają przy odbiorze badaniom wymienionym w tablicy 3
normy ZN-96/TP S.A.-002/T.
6.3.3.3. Pobieranie próbek
Z kaŜdego badanego elementu linii naleŜy wybrać losowo do badań części o liczności wg tablicy 3 normy j.w.
6.3.3.4. Opis badań
6.3.3.4.1. Oględziny
NaleŜy sprawdzić, czy elementy składowe linii optotelekomunikacyjnych odpowiadają tym wymaganiom, których
spełnienie moŜe być stwierdzone bez uŜycia narzędzi i bez demontaŜu. Dopuszcza się wykonywanie wykopów kontrolnych.
Przy oględzinach zaleca się postępować wg następujących zasad:
− dokonać starannego przeglądu jakości i wykonania elementów składowych, przy czym naleŜy zwrócić uwagę
na jakość montaŜu, sposób dopasowania elementów, sztywność konstrukcji, uszczelnienia,
− sprawdzić zabezpieczenie przed samoodkręceniem połączeń gwintowych oraz zabezpieczenie przed korozją
elementów z powłokami galwanicznymi i malarskimi,
− sprawdzić ułoŜenie linii w ziemi, studniach kablowych, na mostach, wiaduktach, w tunelach, na konstrukcjach
wsporczych itp.
− sprawdzić sposób zabezpieczenia linii na brzegu, przy przejściach przez rzeki, kanały, rowy itp.,
− sprawdzić ustawienie słupków oznaczeniowych i oznaczeniowo-pomiarowych,
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−
−
−

sprawdzić sposób wprowadzania linii do komory kablowej, uszczelnienia, zamocowania,
sprawdzić wykonanie odbudowy nawierzchni i uporządkowanie terenu,
sprawdzić zgodność wykonania z Rysunkami oraz czytelność napisów i oznaczeń rozpoznawczych i
informacyjnych, jak równieŜ stan i estetykę wykonania elementów i części składowych,
− sprawdzić zgodność wykonania i wyposaŜenia z Dokumentacją Powykonawczą.
6.3.3.4.2. Sprawdzenie wymiarów
W celu sprawdzenia zgodności z Rysunkami naleŜy sprawdzić:
− wymiary gabarytowe elementów lub części składowych linii optotelekomunikacyjnych,
− rozmieszczenie ciągów kablowych na konstrukcjach wsporczych i innych,
− domiary poprzeczne i wzdłuŜne trasy do punktów domiarowych,
− głębokość ułoŜenia rurociągu, rur ochronnych przepustowych, taśmy ostrzegawczej i innych elementów.
Pomiary naleŜy wykonać przymiarami liniowymi. Odchyłki wymiarowe moŜna uznać za dopuszczalne, jeŜeli umoŜliwiają
montaŜ części składowych i nie będą miały wpływu na prawidłową eksploatację linii optotelekomunikacyjnej.
6.3.3.4.3. Sprawdzenie materiałów
Sprawdzenie materiałów uŜytych do budowy linii optotelekomunikacyjnej polega na stwierdzeniu ich zgodności z
wymaganiami norm lub innych dokumentów poświadczających zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami Rysunków
lub uzgodnionych warunków technicznych. Jakość materiałów powinna być poświadczona atestem lub innym dokumentem
ich dostawców. Dla kabli i osprzętu uŜytego do budowy linii optotelekomunikacyjnej powinny być przedstawione aktualnie
waŜne dokumenty homologacyjne Ministerstwa Łączności.
6.3.3.4.4. Sprawdzenie poprawności doboru kabli i osprzętu
Sprawdzenie polega na porównaniu zastosowanych kabli i osprzętu z Dokumentacją Powykonawczą.
6.3.3.4.5. Sprawdzenie długości i tłumienności odcinków regeneratorowych
Sprawdzenie polega na obliczeniu faktycznej tłumienności torów na odcinku regeneratorowym wg 5.5. i
porównaniu ich z wynikami pomiarów wykonanych wg 6.3.2. niniejszej Specyfikacji.
6.3.3.4.6. Sprawdzenie głębokości ułoŜenia rur i innych elementów składowych rurociągu, w którym przebiega linia
optotelekomunikacyjna
Sprawdzenie polega na kontroli przez nadzór techniczny w trakcie budowy lub na wykonaniu próbnych wykopów
i pomiarze taśmą mierniczą.
6.3.3.4.7. Sprawdzenie szczelności
Badany odcinek kanalizacji wtórnej lub rurociągu kablowego o długości 2 km naleŜy na jednym końcu uszczelnić
kapturkiem termokurczliwym z klejem termotopliwym (KTk), a na drugim - kapturkiem termokurczliwym (KTkw) z
klejem i zaworem wpustowo-kontrolnym (wentylem). Poprzez wentyl naleŜy odcinek ten napełnić stopniowo spręŜonym
powietrzem do nadciśnienia ok. 100 kPa i zanotować wartość nadciśnienia. Po upływie co najmniej 24 godzin naleŜy
ponownie zmierzyć nadciśnienie i zanotować jego wartość. Odcinek kanalizacji wtórnej lub rurociągu kablowego naleŜy
uznać za szczelny, jeśli porównanie wyników pomiarów nie wykazuje ubytku nadciśnienia o więcej, niŜ 10 kPa.
Sprawdzenie polega na kontroli przez nadzór techniczny w trakcie budowy.
6.3.3.4.8. Sprawdzenie zabezpieczenia linii (rurociągu)
Sprawdzenie polega na kontroli przez nadzór techniczny w trakcie budowy lub na wykonaniu próbnych
wykopów.
6.3.3.4.9. Sprawdzenie wykonania zbliŜeń i skrzyŜowań
Sprawdzenie polega na kontroli przez nadzór techniczny w trakcie budowy lub na wykonaniu próbnych wykopów
i pomiarze taśmą mierniczą, sprawdzeniu ochrony i głębokości ułoŜenia rurociągu i rur przepustowych.
Do odbioru linii w miejscach zbliŜeń i skrzyŜowań z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego powinny być
przedstawione dokumenty ich odbioru indywidualnego przez uŜytkowników tych urządzeń.
6.3.4. Ocena wyników badań
Przedstawioną do badań linię optotelekomunikacyjną naleŜy uznać za wykonaną zgodnie z wymaganiami normy
ZN-96/TP S.A.-002/T, jeŜeli badania wg 6.3.1. - 6.3.3. dały wynik pozytywny. Składniki, które w wyniku badań otrzymały
ocenę ujemną, powinny być poprawione lub wymienione i ponownie zgłoszone do odbioru.

6.4.

Zasady bezpieczeństwa pracy przy montaŜu i badaniach linii optotelekomunikacyjnych

6.4.1.

Środki bezpieczeństwa prac w styczności ze światłowodami
NaleŜy zachować szczególną ostroŜność przy pracach prowadzonych ze światłowodami, których ułamane lub
odcinane końce są bardzo ostre i łatwo mogą się wbijać w skórę ludzką, a wiec niebezpieczne dla pracowników, zwłaszcza
dla oczu, ust, delikatnych miejsc skóry twarzy itp. Krótkie odcinki kabli i światłowodów powinny być starannie zbierane i
składane do specjalnych pojemników, a następnie likwidowane w taki sposób, aby nie były bezpośrednio dostępne dla osób
nieświadomych ich szkodliwości. Monterzy i technicy powinni być ostrzeŜeni o niebezpieczeństwach prac z włóknami
światłowodowymi i pouczeni o sposobie obchodzenia się z nimi.
6.4.2. Środki bezpieczeństwa prac przy badaniach kabli, linii i urządzeń optotelekomunikacyjnych
Stosowane przyrządy do pomiarów parametrów transmisyjnych kabli, linii i urządzeń teletransmisyjnych oraz
same urządzenia wyposaŜone są prawie zawsze w lasery, będące źródłem promieniowania optycznego o duŜej mocy. Jest
ono szczególnie niebezpieczne dla oczu, nie wolno więc pod Ŝadnym pozorem wystawiać oczu na działanie tych promieni.
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Nie wolno "zaglądać" w końcówki światłowodów emitujące promieniowanie laserowe, aby np. sprawdzić czy laser juŜ
działa albo czy koniec światłowodu lub półzłączki jest czysty. Końcówki przewodów, gniazda na urządzeniach i
przyrządach pomiarowych lub półzłączki, na wyjściu których moŜe być emitowane promieniowanie ze źródeł laserowych
powinno być opatrzone znakiem ostrzegawczym i napisem: "UWAGA ! NIEWIDZIALNE PROMIENIOWANIE
LASEROWE". Szczegółowe przepisy bezpieczeństwa pracy z laserami jakie naleŜy przestrzegać podano w normie PN91/T-06700, a zwłaszcza w rozdziale III "Wytyczne dla uŜytkownika" oraz w instrukcji TP S.A. T-01 p.t. "Odbiór i
utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych".

7.

OBMIAR ROBÓT.

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji DM.00.00.00.,,Wymagania ogólne”.
Jednostką obmiarową robót jest:
− wykopanie i zasypanie wykopów kontrolnych, 1 metr sześcienny
− wykopanie i zasypanie wykopu pod zasobniki kablowe, 1 metr sześcienny
− wykopanie i zasypanie rowu kablowego pod rurociąg kablowy, 1 km
− ułoŜenie rur ochronnych, 1 metr
− montaŜ zasobników kablowych, 1 sztuka
− montaŜ stelaŜy zapasu, 1 sztuka
− wciąganie kabla do kanalizacji wtórnej, 1 km
− wciąganie kabla do rurociągu kablowego, 1 km
− badanie szczelności rurociągu kablowego, 1 odcinek
− montaŜ złącza kablowego, 1 sztuka
− wykonanie pomiarów elektrycznych kabli, 1 odcinek
− wyciąganie kabla z kanalizacji wtórnej, 1 metr
− wyciąganie kabla z rurociągu kablowego, 1 metr
− demontaŜ zasobników kablowych, 1 sztuka
− demontaŜ rurociągu kablowego, 1 metr
− dla rozbiórki i naprawy nawierzchni, 1 metr kwadratowy (m2)
− dla transportu zdemontowanych elementów, 1 Megagram (Mg)
− dla odszkodowań, kosztów przełączeń oraz wytyczenia w terenie, wykonania dokumentacji powykonawczej i
nadzoru uŜytkowników – wykonanie kalkulacji w oparciu o rzeczywisty obmiar i uzgodnienia – kalkulacja
(kalk.)
Ilość robót według Rysunków.

8.

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”.
Przy odbiorze naleŜy sprawdzić zgodność robót z Rysunkami.
Po wykonaniu linii telekomunikacyjnej, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:
− aktualną Dokumentację Projektową Powykonawczą,
− geodezyjną Dokumentację Powykonawczą,
− protokoły z dokonanych pomiarów,
− protokoły odbioru robót zanikających i podlegających zakryciu,

9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”.
Cena obejmuje:
− geodezyjne wytyczenie linii w terenie,
− koszt materiałów,
− dostarczenie materiałów,
− wykopanie i zasypanie wykopów kontrolnych z zagęszczeniem,
− wykopanie i zasypanie wykopów pod linie kablowe i rury z zagęszczeniem,
− wykopanie i zasypanie wykopów pod zasobniki kablowe z zagęszczeniem,
− ułoŜenie rur w wykopie,
− montaŜ zasobników kablowych,
− montaŜ stelaŜy zapasu,
− wciąganie kabli do kanalizacji wtórnej,
− wciąganie kabli do rurociągu kablowego,
− wykonanie złączy przelotowych,
− wykonanie pomiarów elektrycznych w trakcie budowy i montaŜu,
− wykonanie pomiarów elektrycznych po zmontowaniu linii,
− wykonanie pomiarów elektrycznych przy odbiorze linii,
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

wyciąganie kabli z kanalizacji wtórnej,
wyciąganie kabli z rurociągu kablowego,
demontaŜ zasobników kablowych,
demontaŜ rurociągu kablowego,
transport zdemontowanych materiałów,
przeprowadzenie prób i konserwacja w okresie gwarancji,
wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych,
wykonanie dokumentacji powykonawczej,
czyszczenie terenu z odpadów powstałych przy montaŜu i demontaŜu,
koszt czasowego zajęcia terenu dla potrzeb wykonania przebudowy linii,
koszt nadzoru UŜytkownika,
koszt niezbędnych nadzorów uŜytkowników terenu i obiektów krzyŜowanych,
wykonanie wszystkich wymaganych badań i pomiarów sprawdzających,
oznakowanie i zabezpieczenie Robót oraz jego utrzymanie,
wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą SST, zgodnie z
Dokumentacją Projektową.

−

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
10.1. Normy i dokumenty związane
10.1.1. Normy i dokumenty TP S.A. i Netia Telekom S.A.
ZN-96/TP S.A.-004. Telekomunikacyjne linie przewodowe. ZbliŜenia i skrzyŜowania linii telekomunikacyjnych z innymi
urządzeniami uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-010. Telekomunikacyjne linie kablowe. Osprzęt do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie
słupowej telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne.
ZN-96/TP S.A.-012. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-014. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-015. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe (PP). Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-016. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe karbowane, dwuwarstwowe. Wymagania
i badania.
ZN-96/TP S.A.-017. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE).
Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-018. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i
badania.
ZN-96/TP S.A.-019. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-020. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Złączki rur. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-021. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki końców rur. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-022. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-023. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-025. Telekomunikacyjne linie kablowe. Taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-026. Telekomunikacyjne linie kablowe. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i
badania.
ZN-96/TP S.A.-028. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie i międzycentralowe. Wymagania i
badania.
ZN-96/TP S.A.-029. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce
polietylenowej, wypełnione. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-030. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki Ŝył. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-031. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-032. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i głowice kablowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-033. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-036. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi i urządzeń przed przepięciami i
przetęŜeniami. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-037. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiające obiektów telekomunikacyjnych. Wymagania
i badania.
ZN-96/TP S.A.-038. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przełącznica cyfrowa symetryczna 2Mbs. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-041. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe
(wewnętrzne). Wymagania i badania.
10.1.2. Inne normy i dokumenty związane
USTAWA o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. nr 14, poz. 60).
USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 1994 r. z późniejszymi zmianami).
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ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 31 października 2005 r.).
ZARZĄDZENIE Ministra Łączności z dnia 16 lipca 1993 r. - załącznik nr 2: Podstawowe wymagania techniczne i
eksploatacyjne dla sieci telekomunikacyjnej.
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D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (w skrócie ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
liniowych robót ziemnych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej
ST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót, które zostaną wykonane w
ramach Zamówienia publicznego wymienionego w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.1. Niniejsza ST
ma zastosowanie wyłącznie do robót drogowych.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy dróg obejmują:
- wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,
- budowę nasypów.
Niniejsza ST nie uwzględnia robót związanych ze zdjęciem humusu oraz robót ziemnych wykonywanych w
ramach przebudowy i budowy sieci uzbrojenia terenu.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi oraz skarpami
nasypów lub wewnętrznymi skarpami rowów.
1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - róŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych korpusu
drogi wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niŜ 1 m.
1.4.5. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m.
1.4.7. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m.
1.4.8. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
1.4.10. Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach (najmniejszy wymiar bloku
> 10 cm) którego próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się (rozmakają) pod działaniem wody
destylowanej i maja wytrzymałość na ściskanie Rc >0,2 MPa.
1.4.11. Grunt nieskalisty - kaŜdy grunt rodzimy lub antropogeniczny, nie określony w punkcie 1.4.10 jako
grunt skalisty.
1.4.12. Grunt antropogeniczny – grunt nasypowy utworzony z produktów gospodarczej lub przemysłowej
działalności człowieka (odpady komunalne, pyły dymnicowe, odpady poflotacyjne itp.)
1.4.13. Grunt rodzimy – grunt powstały w miejscu zalegania w wyniku procesów geologicznych (wietrzenie,
sedymentacja w środowisku wodnym itp.).
1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoŜone poza pasem robót drogowych.
1.4.15. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą
drogową i tramwajową.
1.4.16. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg
wzoru:
ρ
Is = d
ρ ds
gdzie:
ρd
gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m3),
ρds
maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie
z PN-B-04481:1988, słuŜąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).
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1.4.17. Wskaźnik róŜnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona
wg wzoru:
d
U = 60
d 10
gdzie:
d60
średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10
średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).
1.4.18. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona
wg wzoru:
E
I0 = 2
E1
gdzie:
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciąŜeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S02205:1998,
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciąŜeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S02205:1998.
1.4.19. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

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

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Podział gruntów
Podział gruntów pod względem wysadzinowości określa PN-S-02205:1998 tab. 3.

2.3. Grunt rodzimy
Materiał występujący w podłoŜu wykopu stanowi grunt antropogeniczny oraz grunt rodzimy. Dokładny zakres
występowania gruntów określi Wykonawca i przedstawi Inspektorowi do akceptacji. W przypadku znaczących
róŜnić występowania gruntów w stosunku do przyjętych w Dokumentacji projektowej Wykonawca po uzyskaniu
akceptacji Inspektora moŜe zwrócić się do Zamawiającego o korektę Dokumentacji projektowej. Wszelkie
dodatkowe prace budowlane ponoszone w tym zakresie przez Wykonawcę w oparciu o korektę Dokumentacji
projektowej obciąŜają Zamawiającego.
Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych podłoŜe nawierzchni
powinno charakteryzować się grupą nośności G1. Gdy podłoŜe nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy
nośności, naleŜy dokonać wymiany gruntu zgodnie z Dokumentacją projektową.

2.4. Zasady wykorzystania gruntów
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypów oraz wykonywania zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych dodatkowo za
zezwoleniem Inspektora.
JeŜeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będące nadmiarem objętości robót ziemnych,
zostały za zgodą Inspektora wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niŜ
budowa nasypów lub wykonanie prac objętych Umową Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia
równowaŜnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych zaakceptowanych przez Inspektora.
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład.
Zapewnienie terenów na odkład naleŜy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej
w Umowie. Inspektor moŜe nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność
wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.
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Podział gruntów i innych materiałów na kategorie określa PN-86/B-02480.

2.5. Grunty i materiały do budowy nasypów
Dopuszcza się wznoszenie nasypów jedynie z gruntów i materiałów przydatnych do tego celu to znaczy takich,
które spełniają szczegółowe wymagania zawarte w normie PN-S-02205:1998 i są zaakceptowane przez
Inspektora. Akceptacja następuje na bieŜąco, w czasie trwania robót ziemnych, na podstawie przedkładanych
przez Wykonawcę wyników badań laboratoryjnych.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do robót ziemnych
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwością korzystania
z następującego sprzętu do:
- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do
hydromechanizacji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

3.3. Dobór sprzętu zagęszczającego
W tabeli 1 podano orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego. Sprzęt do zagęszczania powinien
być zatwierdzony przez Inspektora.
Tabela 1. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego.
grubość
liczba przejść
Uwagi o przydatności
Rodzaje urządzeń zagęszczających warstwy
n **
maszyn
[m]
Walce statyczne gładkie
0,1 do 0,2
4 do 8
1)
Walce statyczne ogumione
0,2 do 0,5
6 do 8
2)
Walce wibracyjne gładkie *
0,4 do 0,7
4 do 8
3)
Walce wibracyjne okołkowane *
0,3 do 0,6
3 do 6
4)
Zagęszczarki wibracyjne *
0,3 do 0,5
4 do 8
5)
Ubijaki szybkouderzające
0,2 do 0,4
2 do4
5)
Ubijaki o masie od 1 do 10 Mg
4 do 10 uderzeń
2,0 do 8,0
zrzucane z wysokości od 5 do 10 m
w punkt
*) Wibracyjnie naleŜy zagęszczać warstwy grubości ≥ 15 cm, cieńsze warstwy naleŜy zagęszczać statycznie.
**) Wartości orientacyjne, właściwe naleŜy ustalić na odcinku doświadczalnym, zgodnie z poleceniem
Inspektora.
Uwagi:
1) Do zagęszczania górnych warstw podłoŜa. Zalecane do codziennego wygładzania (przywałowania) gruntów
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.
2) Mało przydatne w gruntach spoistych.
3) Do gruntów spoistych przydatne są walce średnie i cięŜkie, do gruntów kamienistych - walce bardzo cięŜkie.
4) Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin piaszczystych.
5) Zalecane do zasypek wąskich przekopów

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
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4.2. Transport gruntów
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu
(materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków
transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania
i wbudowania gruntu (materiału).
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie moŜe być podstawą roszczeń Wykonawcy,
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane
na piśmie przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być większe niŜ
± 10 cm. RóŜnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie moŜe przekraczać + 1 cm oraz 3 cm.
Szerokość górnej powierzchni korpusu nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 10 cm,
a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.
Pochylenie skarp nie powinno róŜnić się od projektowanego o więcej niŜ 10% jego wartości wyraŜonej
tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać ± 10 cm przy
pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące nierówności określone przez
Inspektora.

5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych
NiezaleŜnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w Dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które
zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów
i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe
odwodnienie.
JeŜeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na
własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak równieŜ za
dowieziony grunt.
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. Obowiązek ten spoczywa na Wykonawcy.
NiezaleŜnie od stwierdzonego poziomu wody gruntowej z chwilą rozpoczęcie robót ziemnych naleŜy
jednoznacznie potwierdzić brak wysięków wodnych, a w przypadku ich występowania wykonać sączki
odprowadzające wodę poza obręb robót ziemnych.

5.4. Odwodnienie wykopów
Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót
ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety.
W czasie robót ziemnych naleŜy zachować odpowiedni spadek podłuŜny i nadać przekrojom poprzecznym
spadki, umoŜliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niŜ 2%.
NaleŜy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania
innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót
ziemnych.
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, naleŜy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe
i gruntowe naleŜy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.
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5.5. Wykonanie wykopów
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót,
a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych
odstępstw od Dokumentacji projektowej obciąŜa Wykonawcę.
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o róŜnym stopniu przydatności do
budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemoŜliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od
powyŜszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inspektora.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odkład. O ile Inspektor dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, naleŜy je
odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. JeŜeli grunt jest zamarznięty nie naleŜy odspajać
go do głębokości ok. 0,5 m powyŜej projektowanych rzędnych robót ziemnych.

5.6. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania,
dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia IS określa PN-S-022025 „Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania”.
JeŜeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to
przed ułoŜeniem konstrukcji nawierzchni naleŜy je dogęścić do wartości IS określonych w PN-S-02205.
JeŜeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów
rodzimych, to naleŜy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoŜa, umoŜliwiającego uzyskanie wymaganych
wartości wskaźnika zagęszczenia. MoŜliwe do zastosowania środki proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inspektorowi.
Na odcinku występowania słabonośnych gruntów podłoŜe nawierzchni naleŜy wymienić zgodnie
z Dokumentacją projektową. Pozostała po wymianie warstwa gruntu antropogenicznego powinna
charakteryzować się na głębokość co najmniej 50 cm poniŜej spodu konstrukcji wskaźnikiem zagęszczeniem
równym co najmniej 1,00. JeŜeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być to naleŜy podjąć środki w celu
ulepszenia gruntu podłoŜa, umoŜliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. MoŜliwe
do zastosowania środki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi.
W przypadku występowania w podłoŜu nasypu niebudowlanego, Wykonawca zobowiązany jest zagęścić
podłoŜe do wskaźnika zagęszczenia min. 1,0 oraz wartości wtórnego modułu odkształcenia co najmniej 45 MPa.
W tym celu naleŜy uŜyć walców wibracyjnych okołkowanych lub innego sprzętu zaakceptowanego przez
Wykonawcę.

5.7. Wykonanie nasypów
5.7.1. Przygotowanie podłoŜa w obrębie podstawy nasypu
Przed przystąpieniem do budowy nasypu naleŜy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty przygotowawcze,
określone w rozdziale „Roboty przygotowawcze”.
5.7.1.1. Zagęszczenie gruntu i nośność w podłoŜu nasypu
Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w strefie podłoŜa
nasypu, do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. JeŜeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niŜ
określona w PN-S-02205, Wykonawca powinien dogęścić podłoŜe tak, aby powyŜsze wymaganie zostało
spełnione.
JeŜeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie podłoŜa, to
naleŜy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoŜa, umoŜliwiające uzyskanie wymaganych wartości
wskaźnika zagęszczenia.
5.7.2. Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów
Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być dokonany z uwzględnieniem zasad podanych
w pkt. 2.
5.7.3. Zasady wykonania nasypów
5.7.3.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów
Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłuŜnego, które określono
w Dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez
Inspektora.
W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania naleŜy przestrzegać następujących
zasad :
- nasyp naleŜy wykonać z gruntów przydatnych bez zastrzeŜeń wg PN-S-02205:1998.
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- nasyp naleŜy formować na starannie przygotowanym i zagęszczonym podłoŜu zgodnie z Dokumentacją
projektową.
- nasypy naleŜy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy powinny
być wznoszone równomiernie na całej szerokości.
- grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zaleŜności od rodzaju gruntu i sprzętu
uŜywanego do zagęszczania. Przystąpienie do układania kolejnej warstwy nasypu moŜe nastąpić dopiero po
stwierdzeniu prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej.
- grunty o róŜnych właściwościach naleŜy układać w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubości na całej
szerokości nasypu. Grunty spoiste naleŜy wbudowywać w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu.
- warstwy gruntu przepuszczalnego naleŜy układać poziomo, a warstwy gruntu mało przepuszczalnego ze
spadkiem górnej powierzchni około 4 %. Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemoŜliwiać lokalne
gromadzenie się wody.
- dolną warstwę nasypu o grubości 0.5 m naleŜy wykonać z gruntu przepuszczalnego
Grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi być bezzwłocznie wbudowany w nasyp.
5.7.3.2 Wykonanie nasypów w okresie deszczów
Nie zezwala się na wbudowanie gruntów przewilgoconych, których stan uniemoŜliwia osiągnięcie wymaganego
wskaźnika zagęszczenia. Wykonywanie nasypów naleŜy przerwać, jeŜeli wilgotność gruntu przekracza wartość
dopuszczalną, to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niŜ 20 % jej wartości.
Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia, przed jej osuszeniem
i powtórnym zagęszczeniem nie wolno układać następnej warstwy gruntu
JeŜeli w opinii Wykonawcy stan przewilgoconego gruntu umoŜliwia wznoszenie nasypu
o właściwościach określonych w PN-S-02205, to moŜe on wystąpić do Inspektora o wydanie odpowiedniego
zezwolenia.
W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem poszczególne jego warstwy oraz korona
nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki potrzebne
do prawidłowego odwodnienia.
W okresie deszczowym nie naleŜy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. JeŜeli warstwa
gruntu nie zagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie
zaakceptowanym przez Inspektora, to moŜe on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy.
5.7.3.3. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w niskiej temperaturze, przy której nie jest moŜliwe osiągnięcie
w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów.
Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów spoistych zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze
śniegiem lub lodem.
W czasie duŜych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed wznowieniem prac
naleŜy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu.
JeŜeli warstwa nie zagęszczonego gruntu spoistego zamarzła to nie naleŜy jej przed rozmarznięciem zagęszczać
ani układać na niej następnych warstw.
5.7.4
Zagęszczenie gruntu
5.7.4.1 Ogólne zasady zagęszczania gruntu
KaŜda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłoŜeniu, powinna być zagęszczona
z zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków.
RozłoŜone warstwy gruntu naleŜy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi.
W rejonie obiektów budowlanych sąsiadujących z Robotami, zagęszczenie wbudowywanego gruntu naleŜy
wykonać bez uŜycia cięŜkiego sprzętu wibracyjnego.
Przed przystąpieniem do Robót, Wykonawca powinien uzyskać opinię rzeczoznawcy dotyczącą warunków
prowadzenia robót w pobliŜu istniejących zabudowań.
5.7.4.2 Grubość warstwy
Grubość warstwy poddanej zagęszczaniu powinna być ustalona z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia
gruntu oraz załoŜonej grubości warstwy po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia.
Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej naleŜy określić
doświadczalnie dla kaŜdego rodzaju gruntu i typu maszyny do zagęszczenia zgodnie z zasadami podanymi
w pkt 3.2.
5.7.4.3 Wilgotność gruntu
Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej,
z tolerancją ± 20% jej wartości.
JeŜeli wilgotność naturalna gruntu jest niŜsza od wilgotności optymalnej o więcej niŜ 20% jej wartości to
wilgotność gruntu naleŜy zwiększyć przez dodanie wody.
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JeŜeli wilgotność gruntu jest wyŜsza od wilgotności optymalnej o ponad 20% jej wartości, grunt naleŜy osuszyć
w sposób mechaniczny lub chemiczny ewentualnie wykonać drenaŜ z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposób
osuszenia przewilgoconego gruntu powinien być zaakceptowany przez Inspektora.
JeŜeli wilgotność naturalna odspajanego gruntu, przewidzianego do wbudowania w nasyp, jest zbliŜona do
optymalnej to Wykonawca powinien taki grunt wbudować bezzwłocznie, nie dopuszczając do zmiany
wilgotności gruntu.
5.7.4.4 Wymagania dotyczące zagęszczenia
JeŜeli badania kontrolne wykaŜą, Ŝe zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to Wykonawca powinien
spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. JeŜeli powtórne
zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia Wykonawca powinien usunąć
warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inspektor nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego
zagęszczenia warstwy.
5.7.4.5 Próbne zagęszczenie
O ile zaŜąda tego Inspektor, Wykonawca powinien przeprowadzić próbne zagęszczenie gruntów w celu
określenia grubości warstw i liczby przejść sprzętu zagęszczającego, gwarantujących uzyskanie wymaganych
wartości wskaźnika zagęszczenia. W takim przypadku właściwe roboty związane z wykonaniem korpusu mogą
być prowadzone dopiero po zatwierdzeniu wyników próby przez Inspektora.
Poletko doświadczalne dla próbnego zagęszczenia gruntu, o minimalnej powierzchni 100 m2 powinno być
wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na którym układa się grunt czterema pasmami o szerokości 3,5 - 4,5
m kaŜde. Poszczególne warstwy układanego gruntu powinny mieć w kaŜdym pasie inną grubość, z tym, Ŝe
wszystkie muszą mieścić się w granicach właściwych dla danego sprzętu zagęszczającego. Wilgotność gruntu
powinna być równa. Grunt ułoŜony na poletku według podanej wyŜej zasady powinien być następnie
zagęszczony, a po kaŜdej serii przejść maszyn naleŜy określić wskaźniki zagęszczenia, dopuszczając stosowanie
aparatów izotopowych.
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia naleŜy wykonać co najmniej w 4 punktach, z których co najmniej 2
powinny umoŜliwić ustalenie wskaźnika zagęszczenia w dolnej części warstwy. Na podstawie porównania
uzyskanych wyników zagęszczenia z wymaganiami ST dokonuje się wyboru sprzętu i ustala się potrzebną liczbę
przejść oraz grubość warstwy rozkładanego gruntu.

5.8. Odkłady
5.8.1
Warunki ogólne
Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, jeŜeli:
(a) stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do wbudowania
(b) są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, związanych z robotami
budowlanymi
(c) ze względu na harmonogram robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie
materiałów pozyskiwanych z wykopów
Wykonawca moŜe przyjąć, Ŝe zachodzi jeden z podanych wyŜej przypadków wówczas, gdy zostało to
jednoznacznie określone w Dokumentacji projektowej, harmonogramie robót lub przez Inspektora.
5.8.2
Lokalizacja odkładu
JeŜeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia na odkład, materiały te
powinny być w razie moŜliwości wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania dołów i sztucznych wyrobisk
oraz do ewentualnego poszerzenia nasypów. Roboty te powinny być wykonane zgodne z odpowiednimi
zasadami, dotyczącymi wbudowania i zagęszczania gruntów oraz wskazówkami Inspektora. JeŜeli nie
przewidziano zagospodarowania nadmiaru objętości w sposób określony powyŜej, materiały te naleŜy przewieźć
na odkład.
Lokalizacja odkładu powinna być zaakceptowana przez Inspektora. NiezaleŜnie od tego Wykonawca musi
uzyskać zgodę właściciela terenu oraz odpowiednich instytucji odpowiedzialnych za ochronę środowiska
naturalnego.
JeŜeli odkłady są zlokalizowane wzdłuŜ odcinka trasy przebiegającej w wykopie to:
(a) odkłady moŜna wykonać z obu stron wykopu, jeŜeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, przy
czym odległość podnóŜa skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić :
• nie mniej niŜ 3 metry w gruntach przepuszczalnych
• nie mniej niŜ 5 metrów w gruntach nieprzepuszczalnych
(b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkład naleŜy wykonać
tylko od górnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,
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(c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszącym ponad 20% odkład naleŜy zlokalizować od dolnej
strony wykopu
(d) na odcinkach zagroŜonych przez zasypywaniem drogi śniegiem odkład naleŜy wykonać od strony
najczęściej wiejących wiatrów, w odległości ponad 20 metrów od krawędzi wykopu.
O ile odkład zostanie zlokalizowany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami,
to zostanie on usunięty przez Wykonawcę na jego koszt, według wskazań Inspektora.
Konsekwencje finansowe i prawne, wynikające z ewentualnych uszkodzeń środowiska naturalnego wskutek
prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu obciąŜają Wykonawcę.
5.8.3
Zasady wykonywania odkładów
Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenia, zagęszczenie oraz odwodnienie powinny
być zgodne z wymaganiami podanymi przez Inspektora. Dodatkowo naleŜy przestrzegać ustaleń podanych
w normie PN-S-02205:1998, to znaczy odkład powinien być uformowany w pryzmę o wysokości do 1,5 metra,
pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku korony od 2 do 5%.
Odkłady powinny być ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. Powierzchnie odkładów
powinny być obsiane trawą, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uŜytki rolne lub leśne.
Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być przerwane o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemoŜliwiają jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformułowanymi
przez Inspektora.
Przed przewiezieniem gruntu na odkład Wykonawca powinien upewnić się, Ŝe spełnione są warunki określone
w p. 5.8.1. JeŜeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez Wykonawcę zajdzie konieczność
dowiezienia gruntu do wykonania nasypów, to koszt tych czynności w całości obciąŜa Wykonawcę.

5.9. Ruch budowlany
Nie naleŜy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) powyŜej
rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niŜ 0,3 m.
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn
wykonujących tę czynność budowlaną. MoŜe odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie
spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyŜej warunków
obciąŜa Wykonawcę robót ziemnych.
W przypadku układania geosyntetyków ruch budowlany powinien odbywać się w zgodzie z zaleceniami
producenta lub Inspektora.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami ST określonymi w
pkt. 5 oraz z Dokumentacją projektową.
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na:
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.
6.2.2. Kontrola wykonania wykopów
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w Dokumentacji
projektowej i ST. W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy zwrócić na:
a) sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości,
b) zapewnienie stateczności skarp,
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w pkt 5.6.
6.2.3. Sprawdzenie jakości wykonania nasypów
6.2.3.1. Rodzaje badań i pomiarów
Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi
w ST i w Dokumentacji projektowej.
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Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na:
a) badania przydatności gruntów do budowy nasypów,
b) badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu,
c) badania zagęszczenia nasypu,
d) pomiary kształtu nasypu,
e) odwodnienie nasypu.
6.2.3.2. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów
Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych
z kaŜdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie
rzadziej niŜ jeden raz na 1000 m3. W kaŜdym badaniu naleŜy określić następujące właściwości:
skład granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988,
zawartość części organicznych, wg PN-B-04481:1988,
wilgotność naturalną, wg PN-B-04481:1988,
wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988,
granicę płynności, wg PN-B-04481:1988,
kapilarność bierną, wg PN-B-04493:1960,
wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01.
6.2.3.3. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na sprawdzeniu:
a) prawidłowości rozmieszczenia gruntów o róŜnych właściwościach w nasypie,
b) odwodnienia kaŜdej warstwy,
c) grubości kaŜdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania naleŜy przeprowadzić nie rzadziej niŜ
jeden raz na 500 m2 warstwy,
d) nadania spadków warstwom z gruntów spoistych według pkt. 5.7.3.1,
e) przestrzegania ograniczeń dotyczących wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów.
6.2.3.4. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoŜa nasypu
Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoŜa nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika
zagęszczenia Is z wartościami określonymi w punktach 5.7.1.2 i 5.7.4.4. Do bieŜącej kontroli zagęszczenia
dopuszcza się aparaty izotopowe.
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy BN-77/8931-12,
oznaczenie modułów odkształcenia według normy PN-S-02205:1998.
Zagęszczenie kaŜdej warstwy naleŜy kontrolować nie rzadziej niŜ:
- jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości Is,
Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów laboratoryjnych.
Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoŜa pod nasypem powinna być potwierdzona
przez Inspektora wpisem w Dzienniku budowy.
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemoŜliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę
zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych, wg BN-64/8931-02.
Zagęszczenie umocnionego podłoŜa naleŜy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do
pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla kaŜdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
6.2.3.5. Pomiary kształtu nasypu
Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę:
prawidłowości wykonania skarp,
szerokości korony korpusu.
Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami dotyczącymi
pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi w Dokumentacji projektowej oraz w punkcie 5.2
niniejszej ST.
Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych korpusu, określonych
w Dokumentacji projektowej.
6.2.4. Sprawdzenie jakości wykonania odkładu
Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w ST
i w Dokumentacji projektowej.
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na:
a) prawidłowość usytuowania i kształt geometryczny odkładu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
c) właściwe zagospodarowanie (rekultywację) odkładu.
6.2.5. Nośność podłoŜa
Moduł odkształcenia naleŜy badać wg BN-64/8931-02. Wartość modułu odkształcenia mierzonego płytą o
średnicy 30 cm powinna być zgodna z Dokumentacją projektową.
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Zakres i częstotliwość badań dotyczących ułoŜenia geosyntetyków określi Inspektor.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tabela 6.
Tabela 6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych
Lp. Badana cecha
Minimalna częstotliwość badań i pomiarów
1
Pomiar szerokości korpusu Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 4 m
ziemnego
i poziomicą lub niwelatorem,
2
Pomiar
rzędnych
powierzchni
korpusu
ziemnego
3
Pomiar pochylenia skarp
4
Pomiar
równości w odstępach co 100 m na prostych,
w punktach głównych łuku,
powierzchni korpusu
co 50 m na łuku oraz w miejscach, które budzą
5
Pomiar równości skarp
wątpliwości
6
Pomiar spadku podłuŜnego Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 100 m
powierzchni korpusu
oraz w punktach wątpliwych
7
Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik zagęszczenia określać dla kaŜdej ułoŜonej
warstwy nasypu lecz nie rzadziej niŜ w 3 punktach na
1000 m2
8
Nośność podłoŜa
Nie rzadziej niŜ w 5 punktach na 1000 m2
6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego
Szerokość korpusu ziemnego nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 10 cm.
6.3.3. Rzędne korony korpusu ziemnego
Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą róŜnić się od rzędnych projektowanych o więcej niŜ -3 cm lub +1
cm.
6.3.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moŜe róŜnić się od pochylenia projektowanego o więcej niŜ 10 % wartości pochylenia
wyraŜonego tangensem kąta.
6.3.5. Równość korony korpusu
Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3 cm.
6.3.6. Równość skarp
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm.
6.3.7. Spadek podłuŜny korony korpusu
Spadek podłuŜny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych
wysokościowych, nie moŜe dawać róŜnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niŜ -3 cm lub +1
cm.

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach ST, zostaną odrzucone. Jeśli
materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 ST powinny być
ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor moŜe uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy
eksploatacyjne drogi i torowiska oraz ustali zakres i wielkość potrąceń za obniŜoną jakość.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
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7.2. Obmiar robót ziemnych
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeŜeli
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-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 wykopów obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
wykonanie przekopów kontrolnych,
wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące:
odspojenie, przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek,
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
profilowanie dna wykopu, skarp,
zagęszczenie powierzchni wykopu,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w ST,
rozplantowanie urobku na odkładzie,
wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych i chodników tymczasowych,
rekultywację terenu.
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych.
Cena wykonania 1 m3 nasypów obejmuje:
prace pomiarowe,
oznakowanie robót,
wykonanie przekopów kontrolnych,
pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i załadunek na środki transportowe,
transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,
wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
zagęszczenie gruntu,
profilowanie powierzchni nasypu i skarp,
wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
rekultywację dokopu i terenu przyległego do drogi,
odwodnienie terenu robót,
wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-B-02480
PN-B-02481
PN-B-04481
PN-B-04493
PN-B-06050
PN-88/B-23004

Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis
gruntów
Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar
Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z ŜuŜla
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wielkopiecowego kawałkowego.
PN-EN 459-1
PN-S-02205
PN-S-06102
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02
BN-77/8931-12
BN-64/8931-02

Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodności
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia
nawierzchni podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i
podłoŜa przez obciąŜania płytą

10.2. Inne dokumenty
Instrukcja badań podłoŜa gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
Wytyczne wzmacniania podłoŜa gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (w skrócie ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem przepustów z rur PEHD zgodnie z Dokumentacją Projektową.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót, które
zostaną wykonane w ramach Zamówienia publicznego wymienionego w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne”
pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem przepustów pod
zjazdami o lokalizacji zgodnej z dokumentacja projektową.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, słuŜący do
przeprowadzenia wody małych cieków wodnych pod nasypami zjazdów.
1.4.2. Przepust rurowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur betonowych lub Ŝelbetowych.
1.4.3. Ścianka czołowa - konstrukcja stabilizująca przepust na wlocie i wylocie i podtrzymująca nasyp zjazdu.
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

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

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów z typowych prefabrykowanych rur betonowych,
objętych niniejszą ST, są:
rury PEHD,
materiał na podsypkę i zasypkę,
materiał do umocnienia wlotów i wylotów,
materiał do wykonania ścianek czołowych (kruszywo do betonu, cement, woda, drewno na deskowanie),
materiały izolacyjne do ścianek czołowych,
zaprawa cementowa.

2.3. Rury PEHD
Rury PEHD powinny spełniać wymagania podane w Aprobacie Technicznej wydanej przez Instytut Badawczy
Dróg i Mostów. Do wykonania przepustów stosować rury z PEHD.
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Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne powinny być gładkie, bez pęcherzy, zapadnięć, rys i wtrąceń ciał
obcych. Końce rur muszą być obcięte prostopadle do osi w rowku (między karbami).
Barwa na całej powierzchni powinna być jednolita pod względem odcienia i intensywności.
Rury powinny posiadać oznaczenia identyfikujące wyrób i zawierające:
nazwę producenta,
nazwę typu rury,
symbol surowca,
średnicę zewnętrzną i wewnętrzną,
sztywność obwodową,
numery norm,
znak jakości,
datę produkcji.
Oznaczenie powinno być naniesione bezpośrednio na powierzchni rury w taki sposób, aby nie inicjowało
pęknięć oraz było wyraźne i moŜliwe do odczytania nieuzbrojonym okiem.
Rury naleŜy składować w połoŜeniu poziomym, na płaskim i równym podłoŜu na podkładkach drewnianych lub
z innego materiału niepowodującego uszkodzenia rur. Podkładki pod rury powinny być szerokości nie
mniejszej niŜ 0,1 m i rozmieszczone w odstępach 1-2 m. Rury w trakcie składowania powinny być chronione
przed działaniem promieni słonecznych i opadami atmosferycznymi. Temperatura w miejscu składowania nie
powinna przekraczać +30oC.

2.4. Kruszywa do betonu
Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów powinny spełniać wymagania
PN-B-06712.
Kruszywa naleŜy składować w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z
innymi asortymentami lub jego frakcjami. PodłoŜe składowiska powinno być równe, utwardzone i dobrze
odwodnione.

2.5. Cement
Cement stosowany do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów powinien spełniać wymagania
PN-B-19701.
NaleŜy stosować cement mostowy marki „45” zgodnie z dokumentacja projektową. Do ścianek czołowych
naleŜy stosować beton klasy B30.
Cement naleŜy przechowywać zgodnie z BN-88/6731-08.

2.6. Woda
Woda powinna być „odmiany 1” zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [9]. Bez badań laboratoryjnych moŜna
stosować wodociągową wodę pitną.

2.7. Materiały na ławy fundamentowe
Część przelotowa przepustu naleŜy posadowić na ławie fundamentowej z pospółki spełniającej wymagania
normy PN-B-06712 wg dokumentacji projektowej.

2.8. Materiały na podsypkę i zasypkę
Podsypkę piaskową wykonać z piasku spełniającego wymagania PN-B-11113.
Zasypkę Ŝwirową wykonać ze Ŝwiru spełniającego wymagania PN-B-11111.

2.9. Drewno
Drewno na deskowanie, stosowane przy wykonywaniu betonowych ścianek czołowych przepustów powinno
spełniać wymagania PN-D-96000 i PN-D-95017.

2.10. Materiały izolacyjne
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Do izolowania przepustów betonowych naleŜy stosować materiały wskazane w dokumentacji projektowej
i posiadające aprobatę techniczną oraz atest producenta:
− emulsja kationowa wg EmA-94. IBDiM,
− roztwór asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622,
− lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniaczy wg PN-C-96177,
− papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 oraz wg BN-88/6751-03,
− wszelkie inne i nowe materiały izolacyjne sprawdzone doświadczalnie i posiadające aprobaty techniczne za zgodą Inspektora.

2.11. Materiały na umocnienie wlotów i wylotów
Brukowiec powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11104
Stosowana zaprawa cementowa powinna być marki nie niŜszej niŜ M 12 i spełniać wymagania PN-B-14501.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt
Wykonawca przystępujący do wykonania przepustu i ścianki czołowej powinien wykazać się moŜliwością
korzystania z następującego sprzętu:
− koparek,
− betoniarek,
− sprzętu do ręcznego wykonywania płytkich wykopów szerokoprzestrzennych,
− Ŝurawi samochodowych,
− sprzętu do zagęszczania: ubijaki ręczne i mechaniczne, zagęszczarki płytowe.
− innego sprzętu do transportu pomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport rur
Rury mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami
i przemieszczeniem. Końce rur muszą być zabezpieczone zaślepkami odpowiednimi do średnicy rur. Rury
przewozić w połoŜeniu poziomym.

4.3. Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z normą PN-B-06250.
Czas transportu powinien spełniać wymóg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki uzyskanej
po jej wytworzeniu.

4.3. Transport drewna i elementów deskowania
Drewno i elementy deskowania naleŜy przewozić w warunkach chroniących je przed przemieszczaniem, a
elementy metalowe w warunkach zabezpieczających przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
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5.2. Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
odwodnienia,
wytyczenia osi przepustu i krawędzi wykopu,
innych robót podanych w dokumentacji projektowej.
Przygotowanie terenu budowy naleŜy uzgodnić z Inspektorem.

5.3. Roboty ziemne
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być zgodna z ST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.
Ściany wykopów winny być zabezpieczone na czas robót wg zaleceń Inspektora. W szczególności
zabezpieczenie moŜe polegać na:
− stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopów,
− podparciu lub rozparciu ścian wykopów,
− stosowaniu ścianek szczelnych.
Do podparcia lub rozparcia ścian wykopów moŜna stosować drewno, elementy stalowe lub inne materiały
zaakceptowane przez Inspektora.
Stosowane ścianki szczelne mogą być drewniane albo stalowe wielokrotnego uŜytku. Typ ścianki oraz sposób
jej zagłębienia w grunt musi być zgodny z zaleceniami Inspektora.
Po wykonaniu robót ściankę szczelną naleŜy usunąć, zaś powstałą szczelinę zasypać gruntem i zagęścić.
W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora, ścianki szczelne moŜna pozostawić w gruncie.
Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna być pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubości
co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna być usunięta ręcznie lub mechanicznie
z zastosowaniem koparki z oprzyrządowaniem nie powodującym spulchnienia gruntu.
Odchyłki rzędnej wykonanego podłoŜa od rzędnej określonej w dokumentacji projektowej nie moŜe przekraczać
+1,0 cm i -3,0 cm.

5.4. Ścianki czołowe
Ścianki czołowe naleŜy posadowić na ławie fundamentowej z chudego betonu wg Dokumentacji projektowej.
Deskowanie ścianek czołowych wykonywanych z betonu „na mokro” naleŜy wykonać wg PN-B-06251.
Betonowanie naleŜy wykonywać wg PN-B-06253. Klasa betonu powinna być nie mniejsza niŜ B30.
Powierzchnie elementów betonowych, które po zasypaniu znajdą się pod ziemią, naleŜy zagruntować zgodnie z
dokumentacja projektową lub innymi metodami zaakceptowanymi przez Inspektora.

5.5. Izolacja przepustów
Przed ułoŜeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powierzchnie izolowane naleŜy
zagruntować np. przez:
− dwukrotne smarowanie betonu emulsją kationową w przypadku powierzchni wilgotnych,
− posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych,
lub innymi materiałami zaakceptowanymi przez InŜyniera.
Zagruntowaną powierzchnię bezpośrednio przed ułoŜeniem izolacji naleŜy smarować lepikiem bitumicznym
na gorąco.
Dopuszcza się stosowanie innych rodzajów izolacji po zaakceptowaniu przez Inspektora.
Elementy nie pokryte izolacją przed zasypaniem gruntem naleŜy smarować dwukrotnie lepikiem bitumicznym
na gorąco.

5.6. Wykonanie przepustu
Na wyrównanym i zagęszczonym podłoŜu ułoŜyć warstwę podsypki piaskowej o grubości 20 cm.
Rury układać na wykonanej podsypce. Na wlotach i wylotach rury przycinać skośnie zgodnie z nachyleniem
skarpy. Rury łączyć za pomocą firmowych kształtek.
Umocnienie wlotów i wylotów naleŜy wykonać po zakończeniu prac przy ustawianiu i zastabilizowaniu
odcinków przepustów (rur).
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5.7. Zasypka przepustu
Przed wykonaniem zasypki naleŜy wykonać zasypkę zapierającą Ŝwirową 0/20 mm zabezpieczającą rurę przed
przemieszczaniem się w czasie wykonywania zasypki.
Obsypanie rur w wykopie wykonywać zasypką Ŝwirową warstwami o grubości max 30 cm kaŜda i zagęszczać
ubijakami ręcznymi do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 1,0.

5.4. Umocnienie wlotów i wylotów
Umocnienie wlotów i wylotów naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.
Na odpowiednio przygotowanym podłoŜu naleŜy ułoŜyć warstwę zaprawy cementowo-piaskowej w stosunku 1:4
o grubości zgodnej z Dokumentacją Projektową.
Brukowiec naleŜy układać na przygotowanej zaprawie. Układanie brukowca naleŜy rozpocząć od uprzednio
wykonanych oporów - obrzeŜy betonowych zgodnie z dokumentacja projektową. Brukowiec naleŜy układać tak,
aby szczeliny między sąsiednimi warstwami mijały się i nie przekraczały 3 cm, a największy wymiar brukowca
był skierowany w podkład.
Po ułoŜeniu brukowca szczeliny naleŜy wypełnić zaprawą cementową. W okresie wiązania zaprawy cementowej
powierzchnię bruku naleŜy osłonić matami lub warstwą piasku i utrzymywać w stanie wilgotnym, przez co
najmniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6

6.2. Kontrola prawidłowości wykonania robót
Kontrolę robót naleŜy przeprowadzić z uwzględnieniem wymagań podanych w punkcie 5. Badania, ocena
wyników i postępowanie z partią elementów niezgodnych z wymaganiami dla rur PEHD musi być zgodna z
wymaganiami Aprobaty Technicznej.

6.3. Ocena wyników badań
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień dokumentacji projektowej i ST powinny
zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu z wszystkimi robotami
towarzyszącymi zgodnie z Dokumentacją Projektową.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeŜeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
− wykonanie wykopu,
− wykonanie ław fundamentowych,
− wykonanie deskowania,
− wykonanie izolacji przepustu,
− wykonanie podsypki,
− połączenie rur.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje:
− roboty pomiarowe i przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
− przygotowanie podłoŜa,
− dostarczenie materiałów,
− wykonanie ław fundamentowych,
− wykonanie deskowania i rozebranie,
− montaŜ konstrukcji przepustu,
− betonowanie konstrukcji fundamentu i ścianki czołowej,
− wykonanie podsypki,
− montaŜ konstrukcji przepustu,
− wykonanie zasypki z zagęszczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacją projektową,
− umocnienie wlotów i wylotów,
− uporządkowanie terenu,
− wykonanie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w ST.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-B-02356
PN-B-06711
PN-B-06714-12
PN-B-06714-13
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-34
PN-B-11112
PN-B-14501
PN-B-19701
PN-B-24622
PN-B-32250
PN-C-96177
PN-S-02205
PN-C-89218
PN-S-96012
PN-B-11111
mieszanka.
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Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów
budowlanych z betonu
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej
Kruszywo mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
Zaprawy budowlane zwykłe
Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
Roztwór asfaltowy do gruntowania
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów.
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i
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PN-B-11104

Materiały kamienne. Brukowiec

10.2. Inne dokumenty
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. IBDiM - 1994 r.
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SĄCZKI PODŁUśNE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (w skrócie ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem sączków podłuŜnych.

1.2. Zakres zastosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót, które
zostaną wykonane w ramach Zamówienia publicznego wymienionego w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne”
pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie
robót wymienionych w punkcie 1.1.
Sączek podłuŜny wykonuje się w postaci drenu z rurkami obsypanymi kruszywem i owiniętych geowłókniną.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Sączek podłuŜny - sączek słuŜący do odprowadzenia wody z podłoŜa gruntowego (sączek głęboki) lub do
odwodnienia warstw nawierzchni drogowej, usytuowany równolegle do osi korony drogi.
1.4.2. Dren - sączek podłuŜny z rurkami na dnie, ułatwiającymi przepływ wody w kierunku wylotu drenu.
1.4.3. Geowłóknina - materiał wytworzony zwykle metodą zgrzeblania i igłowania z nieciągłych,
wysokospolimeryzowanych włókien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych: polietylenowych,
polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujący się m.in. duŜą wytrzymałością oraz
wodoprzepuszczalnością.
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

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

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów stosowanych w sączkach podłuŜnych
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu sączków podłuŜnych są:
rurki drenarskie ze ściankami pełnymi lub otworami z tworzywa sztucznego,
materiał filtracyjny (Ŝwir, piasek),
geowłóknina,
materiały do zabezpieczenia styków rurek,
materiały do wykonania wylotu drenu wraz z izolacją.

2.3. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego
Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiadać wymaganiom BN-78/6354-12, tj. być rurkami
spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z polichlorku winylu i odpowiednich dodatków
metodą wytłaczania.
Rurki drenarskie powinny mieć powierzchnię bez pęcherzy, powinny być obcięte prostopadle do osi, w sposób
umoŜliwiający dokładne ich łączenie.
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Szczeliny wlotowe (szparki podłuŜne) powinny znajdować się między karbami rurki, powinny być wolne od
grudek i resztek materiału i powinny być tak wykonane, aby przepływająca przez nie woda nie napotykała
oporów. Szczeliny powinny być równomiernie rozmieszczone na długości i obwodzie rurki.
Wymagania dla rurek drenarskich z polichlorku winylu podano w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania dla rurek drenarskich karbowanych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
Lp. Właściwości i cechy
Średnica zewnętrzna nominalna, mm
80
1
Średnica zewnętrzna, mm
80,5
2
Dopuszczalna odchyłka średnicy
-1,5
zewnętrznej, mm
3
Średnica wewnętrzna, mm
71,5
4
Dopuszczalna odchyłka średnicy
+2
wewnętrznej, mm
5
Długość rurki, m
100
6
Szerokość szczelin wlotowych, mm
od 0,6 do 1,0 lub od 1,1 do 1,5
7
Ogólna
powierzchnia
szczelin
wlotowych na dług. 1 m, cm2, co
najmniej
12
- dla szerokości od 0,6 do 1,0 mm
- dla szerokości od 1,1 do 1,5 mm
32
- dla szerokości od 1,7 do 2,0 mm
8
Liczba szczelin węŜszych na 1 m
20
rurki, %
9
Odporność na uderzenie, wg BN- dopuszcza się uszkodzenie najwyŜej 1 próbki
78/6354-12 [27]
10 Odporność na zginanie, wg BNpróbka nie powinna załamywać się
78/6354-12 [27]
i wykazywać pęknięć
11 Wytrzymałość na zerwanie, wg BNpróbka nie powinna ulec zerwaniu
78/6354-12 [27]
12 Zmiana wymiarów średnicy, wg
12
BN-78/6354-12 [27], %, nie więcej
niŜ
Rurki drenarskie naleŜy przechowywać na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych miejscach. Zwoje rurek
drenarskich naleŜy układać płasko w stosy do wysokości 4 zwojów w temp. do 25oC, a powyŜej 25oC do
wysokości 2 zwojów. Rurki drenarskie zwykłe (typu Z, barwy naturalnego PVC) naleŜy chronić przed
działaniem sił mechanicznych w temperaturze poniŜej 0oC, natomiast rurki o zwiększonej odporności na
obniŜoną temperaturę (typu O, barwy czarnej) naleŜy chronić w temperaturze poniŜej -10oC.
Złączki, słuŜące do połączenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich skręcenie) powinny być wykonane z
polietylenu wysokociśnieniowego. Wymagania dla złączki o średnicy zewnętrznej nominalnej 50 mm powinny
odpowiadać BN-84/6366-10.
Złączki naleŜy przechowywać w workach, pudłach kartonowych i innych pojemnikach. Przy składowaniu na
odkrytych placach naleŜy chronić przed oddziaływaniem promieni słonecznych. W magazynach zamkniętych
temperatura otoczenia nie moŜe przekraczać 40oC, a odległość składowania powinna być większa niŜ 1 m od
czynnych urządzeń grzejnych. W przypadku składowania w workach zaleca się układać je w warstwach nie
przekraczających wysokości 5 worków.

2.4. Materiał filtracyjny i podsypka w sączku podłuŜnym
Jako materiały filtracyjne naleŜy stosować Ŝwir naturalny 20/60 mm, sortowany o wymiarach ziarn większych
niŜ otwory w rurociągu drenarskim, którymi mógłby się do nich dostać. Do otworów tych naleŜą szczeliny
stykowe między rurkami oraz dziurki i szparki podłuŜne w rurkach dziurkowanych,
Podsypkę pod rurki drenarskie naleŜy wykonać z piasku odpowiadającego wymaganiom PN-B-11113.

2.5. Geowłóknina
Geowłóknina powinna być materiałem odpornym na działanie wilgoci, środowiska agresywnego chemicznie i
biologicznie oraz temperatury, bez rozdarć, dziur i przerw ciągłości z dobrą sczepnością z gruntem drogowym, o
charakterystyce zgodnej z dokumentacją projektową i aprobatami technicznymi .
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Parametry mechaniczne:
- klasa wg międzynarodowej klasyfikacji CBR - min. 3,
- siła przy przebiciu – min. 2250 N,
- wytrzymałość na rozciąganie: wzdłuŜ/wszerz pasma wyrobu – min. 12,5/12,5 kN/m,
- wydłuŜenie względne przy maksymalnym obciąŜeniu –30 %.
Parametry w zakresie transportu wody:
- wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny geotekstylu przy ∆hwody=50 mm) – 55 - 80
l/m2s
- umowny wymiar porów O90% - 0,13 mm.
Pozostałe parametry:
- masa powierzchniowa – min. 180 g/m2,
- szerokość rulonu – wg producenta,
- długość zwoju w rulonie – wg producenta.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania sączka podłuŜnego
Sączek podłuŜny moŜe być wykonywany ręcznie lub mechanicznie, chociaŜ zwykle, ze względu na niewielki
zakres robót wgłębnych odwodnieniowych, prace ekonomiczniej będzie wykonać ręcznie.
W przypadku mechanizacji wykonania drenów podłuŜnych Wykonawca powinien wykazać się moŜliwością
korzystania z następującego sprzętu:
a) koparek do kopania rowków drenarskich,
b) koparko-układarek do wykonywania rowków i układania rurek ceramicznych lub z tworzyw sztucznych, z
ewentualną zautomatyzowaną zasypką materiałem filtracyjnym,
c) układarek rurek drenarskich, o czynnościach jak dla koparko-układarek, lecz bez kopania rowków,
d) wiertnic specjalnych do wykonywania otworów poziomych lub pochyłych pod nasypami w celu ułoŜenia w
nich rurek drenarskich,
e) innego sprzętu - do transportu, robót ziemnych i drenarskich.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport przy wykonywaniu sączka podłuŜnego
Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem, moŜna
przewozić dowolnymi środkami transportu. Podczas załadunku i wyładunku rurek nie naleŜy rzucać. Szczególną
ostroŜność naleŜy zachować w temperaturze 0o C i niŜszej.
Złączki w workach i pudłach naleŜy przewozić w sposób zabezpieczający je przed zgnieceniem.
Wykonawca powinien zadbać, aby transport, przenoszenie, przechowywanie i zabezpieczanie geosyntetyków
były wykonywane w sposób nie powodujący mechanicznych lub chemicznych ich uszkodzeń. Geosyntetyki
wraŜliwe na światło słoneczne powinny pozostawać zakryte w czasie od ich wyprodukowania do wbudowania.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Wykonanie wykopu pod sączek podłuŜny
Metoda wykonania wykopu drenarskiego (ręczna lub mechaniczna) powinna być dostosowana do głębokości
wykopu, danych geotechnicznych i posiadanego sprzętu mechanicznego. Wymiary wykopu powinny być zgodne
z dokumentacją projektową lub wskazaniami InŜyniera.
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Wykop rowka drenarskiego naleŜy rozpocząć od wylotu rurki drenarskiej do studzienki sciekowej i prowadzić
ku górze, w celu zapewnienia wodzie stałego odpływu. Szerokość dna rowka drenarskiego powinna być zgodna
z dokumentacja projektowa. Nachylenie skarp rowków naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, a
jeśli w dokumentacji nie określono inaczej, nachylenie powinno wynosić od 10:1 do 8:1 w gruntach
spoistych.Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego pasa
terenu o szerokości co najmniej 1 m, licząc od krawędzi wykopu - dla komunikacji; kąt nachylenia skarpy
odkładu wydobytego gruntu nie powinien być większy od kąta jego stoku naturalnego.
W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, naleŜy powierzchnię terenu
wyprofilować ze spadkiem umoŜliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu.

5.3. UłoŜenie podsypki
Przed przystąpieniem do układania rurek drenarskich, dno rowków naleŜy oczyścić (np. łyŜkami drenarskimi)
tak aby woda (jeśli jest) wszędzie sączyła się równą warstewką, nie tworząc zagłębień. Na oczyszczonym dnie
naleŜy wykonać podsypkę z piasku o grubości 5 cm, jeŜeli dokumentacja projektowa lub ustalenia Inspektora nie
przewidują inaczej.
Podsypkę przy sączącej się wodzie naleŜy wykonać tuŜ przed układaniem rurek drenarskich.

5.4. Układanie rurociągu drenarskiego
Układanie rurociągu zaleca się wykonać niezwłocznie po wykopaniu rowka dla zmniejszenia niebezpieczeństwa
osuwania się skarp. Gdy rowkiem płynie woda w duŜych ilościach, układanie naleŜy przerwać do czasu
zmniejszenia strumienia wody, nie powodującego osuwania skarp.
Skrajny, ułoŜony najwyŜej otwór rurki naleŜy zasłonić odpowiednią zaślepką (np. kamieniem, kształtką
plastykową) w celu uniemoŜliwienia przedostawania się piasku i cząstek gruntu do wnętrza rurki.
Zasada działania drenu wymaga umoŜliwienia dopływu do niego wody gruntowej poprzez szczeliny stykowe lub
otwory (dziurki, szparki podłuŜne) w rurkach.
Jeśli dokumentacja projektowa lub Inspektor nie określą inaczej, to na budowie moŜna uŜyć tylko jednego
rodzaju materiału, zgodnie z niŜej podanymi zasadami.
Perforowane rurki z tworzyw sztucznych, z gładkimi powierzchniami ich styków, naleŜy łączyć za pomocą
specjalnie produkowanych złączek.

5.5. Zastosowanie geowłókniny w sączku podłuŜnym
Geowłókniny naleŜy stosować do owinięcia kruszywa.

5.6. Wykonanie wylotu drenu
Wylot drenu naleŜy wprowadzić do studzienek ściekowych poprzez wykucie otworu w kręgu betonowym studni
i uszczelnienie materiałem uszczelniającym.
Wylot drenu nalezy zabezpieczyć od strony napływu wody otoczakami rzecznymi 80/120mm.

5.7. Dopuszczalne tolerancje wykonania sączka podłuŜnego
Przy wykonywaniu sączka podłuŜnego dopuszczalne są następujące tolerancje:
odchylenia wymiarów szerokości i głębokości rowu: nie większe od ± 10 cm,
pochylenia skarp wykopu nie powinny róŜnić się więcej niŜ +5 %,
pochylenia skarp stałego odkładu nie powinny róŜnić się więcej niŜ +10 %,
odchylenia odległości osi ułoŜonego drenaŜu od osi przewodu ustalonego na ławach celowniczych - nie
powinny przekraczać ± 5 cm,
odchylenie spadku ułoŜonego drenaŜu od przewidywanego w dokumentacji projektowej, nie powinno
przekraczać:
przy zmniejszeniu spadku -5 % projektowanego spadku,
przy zwiększeniu spadku +10 % projektowanego spadku,
odchylenia grubości warstw zasypek filtracyjnych: 5 cm, a jednocześnie ±25 % zaprojektowanej
grubości warstwy.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola wstępna przed wykonaniem sączka podłuŜnego
6.2.1. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego
KaŜdą dostawę rurek naleŜy zbadać wyrywkowo w zakresie cech zewnętrznych, określonych w punkcie 2 i
tablicy 1, wybierając w sposób losowy 6 % zwojów, według wskazań Inspektora, z których naleŜy pobrać
odcinki rurek do badań.
Sprawdzenie wykonania szczelin wlotowych naleŜy przeprowadzić od wewnątrz, po rozcięciu odcinka rurki o
długości 1 m.
Złączki rurek z tworzywa sztucznego naleŜy badać w zakresie cech zewnętrznych (gładkość powierzchni, brak
pęcherzy), a w przypadkach wątpliwych i spornych - na zerwanie obciąŜnikiem o masie 25 kg z wysokości 0,5
m.
6.2.2. Materiał filtracyjny
Badanie Ŝwiru obejmuje sprawdzenie dla kaŜdej partii dostawy, pochodzącej z jednego składu i złoŜa, o
wielkości do 500 t:
składu ziarnowego, wg PN-B-06714-15,
zawartości związków siarki, wg PN-B-06714-28.
6.2.3. Geowłóknina
Dostarczana geowłóknina powinna mieć aprobatę techniczną w budownictwie drogowym i mostowym.
W przypadkach wątpliwych lub spornych naleŜy przeprowadzić badania w jednostce specjalistycznej, w zakresie
podanym w aprobacie technicznej.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania sączka podłuŜnego
W czasie wykonywania sączka podłuŜnego naleŜy zbadać:
a) zgodność wykonywania sączka z dokumentacją projektową (lokalizację, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wykonania sączka podłuŜnego,
c) prawidłowość wykonania podsypki,
d) poprawność ułoŜenia rurociągu drenarskiego,
e) prawidłowość wykonania zasypki filtracyjnej i owiniecia geowłóknina,
f)
poprawność wykonania wylotu drenu.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową sączka podłuŜnego jest - m (metr).
Obmiar robót polega na określeniu rzeczywistej długości rurociągu drenarskiego, podstawowego i odgałęzień, w
tym dochodzących do zewnętrznej ściany studzienki sciekowej (wylotu drenu).
Wyloty drenu do stydzienki sciekowej nie podlegają osobnemu obmiarowi i mieszczą się w jednostce
obmiarowej sączka podłuŜnego.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami Inspektora, jeŜeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne.
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu dla sączka podłuŜnego podlega:
rów pod sączek,
podsypka rurociągu drenarskiego,
zasypanie rurociągu kolejnymi warstwami materiału filtracyjnego,

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m sączka podłuŜnego obejmuje:
wyznaczenie robót w terenie,
oznakowanie robót,
dostarczenie i zakup materiałów,
wykopanie rowków w gruncie z wyrównaniem i ubiciem dna,
rozłoŜenie podsypki z ubiciem,
ułoŜenie rurek drenarskich,
wykonanie zasypki filtracyjnej i zagęszczenie,
- ułoŜenie geosyntetyku wraz z nadzorem przedstawiciela producenta,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w ST.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-B-01080
PN-B-01100
PN-B-02480
PN-B-03264
PN-B-04100
PN-B-04101
PN-B-04102
PN-B-04110
PN-B-04111
PN-B-04115
PN-B-04492
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06712
PN-B-06714-15
PN-B-06714-28
PN-B-06751
PN-B-11104
PN-B-11113
PN-B-12040
PN-B-19701
PN-B-23010
PN-B-24620
PN-B-24625
PN-B-27617
PN-B-32250
BN-78/6354-12
BN-84/6366-10
BN-70/6716-02
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Kamień dla budownictwa i drogownictwa . Podział i zastosowanie według
własności fizyczno-mechanicznych
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia
Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów
Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne i projektowanie
Materiały kamienne. Badanie gęstości pozornej, gęstości, porowatości i szczelności
Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą
Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią
Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie
Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego
Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości kamienia na uderzenie
(zwięzłości)
Grunty budowlane. Badania własności fizycznych. Oznaczanie wskaźnika
wodoprzepuszczalności
Beton zwykły
Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne
Kruszywa mineralne do betonu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową
Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki. Wymagania i badania
Materiały kamienne. Brukowiec
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Ceramiczne rurki drenarskie
Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia
Lepik asfaltowy stosowany na zimno
Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
Kształtki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokociśnieniowego
Materiały kamienne. Kamień łamany
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BN-78/6741-07
BN-67/6744-08
BN-83/8836-02

Wyroby przemysłu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport
Rury betonowe
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty
Katalog powtarzalnych elementów drogowych. CBPBDiM „Transprojekt”, Warszawa 1979-1982.
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PODBUDOWY

D-04.01.01

PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOśA W KORYCIE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (w skrócie ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoŜa gruntowego.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej
ST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót, które zostaną wykonane w
ramach Zamówienia publicznego wymienionego w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do ułoŜenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.

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

2. MATERIAŁY
Nie występują.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoŜa powinien wykazać się moŜliwością
korzystania z następującego sprzętu:
- równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem. Inspektor moŜe dopuścić
wykonanie koryta i profilowanie podłoŜa z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do
kierunku pracy maszyny,
- walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.
Stosowany sprzęt nie moŜe spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoŜa.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Warunki przystąpienia do robót
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoŜa bezpośrednio
przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do
wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoŜa, jest moŜliwe wyłącznie za zgodą Inspektora, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłoŜu nie moŜe 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 naleŜy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób
zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie
sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niŜ co 10 metrów.
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc naleŜy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są
roboty i do trudności jego odspojenia.
Koryto moŜna 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
Inspektora.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami ST oraz
Inspektora, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inspektora.
Profilowanie i zagęszczenie podłoŜa naleŜy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa
Przed przystąpieniem do profilowania podłoŜe powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń.
Po oczyszczeniu powierzchni podłoŜa naleŜy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umoŜliwiają uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoŜa. Rzędne terenu przed profilowaniem powinny być co
najmniej 5 cm wyŜsze niŜ projektowane rzędne podłoŜa.
JeŜeli powyŜszy warunek nie jest spełniony i występują zaniŜenia poziomu w podłoŜu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoŜe na głębokość zaakceptowaną przez Inspektora, dowieźć
dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do
uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika
zagęszczenia zgodnego z Dokumentacją projektową. Do profilowania podłoŜa naleŜy stosować równiarki.
Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez
Inspektora.
Bezpośrednio po profilowaniu podłoŜa naleŜy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoŜa naleŜy
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w Dokumentacji projektowej
i w ST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.
Wilgotność gruntu podłoŜa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od 20% do +10% jej wartości.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoŜa
PodłoŜe (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.
JeŜeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa nastąpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoŜe
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłoŜenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez
Inspektora. JeŜeli wyprofilowane i zagęszczone podłoŜe uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania
kolejnej warstwy moŜna przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podłoŜa Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. JeŜeli
zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 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 podłoŜa podaje tablica 1.
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoŜa
Lp. Wyszczególnienie badań Minimalna częstotliwość
i pomiarów
badań i pomiarów
1
Szerokość koryta
co 50 m
2
Równość podłuŜna
co 20 m na kaŜdym pasie ruchu
3
Równość poprzeczna
co 50 m
4
Spadki poprzeczne *)
co 50 m
5
Rzędne wysokościowe
co 50 m na krawędziach
6
Ukształtowanie osi w co 50 m na krawędziach
planie *)
7
Zagęszczenie, wilgotność w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie
gruntu podłoŜa
rzadziej niŜ w 3 punktach na 500 m2
8
Nośność podłoŜa
nie rzadziej niŜ w 5 punktach na 1000 m2 podłoŜa
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy wykonać w punktach
głównych łuków poziomych.
6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoŜa)
Szerokość koryta i profilowanego podłoŜa nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm
i -5 cm.
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoŜa)
Nierówności podłuŜne koryta i profilowanego podłoŜa naleŜy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN68/8931-04.
Nierówności poprzeczne naleŜy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoŜa powinny być zgodne z Dokumentacją projektową
z tolerancją ± 0,5%.
6.2.5. Rzędne wysokościowe
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoŜa i rzędnymi projektowanymi
nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm.
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoŜa)
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoŜa określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być
mniejszy od 0,97.
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemoŜliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę
zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych, wg BN-64/8931-02.
Zagęszczenie umocnionego podłoŜa naleŜy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do
pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla kaŜdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
Wilgotność w czasie zagęszczania naleŜy badać według PN-EN 1097-5:2001. Wilgotność gruntu podłoŜa
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20 % do + 10 %.
6.2.8. Nośność podłoŜa
Moduł odkształcenia naleŜy badać wg BN-64/8931-02..

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta
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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-00.00.00 „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-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeŜeli
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-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- 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 podłoŜa,
- zagęszczenie,
- utrzymanie koryta lub podłoŜa,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w ST.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-B-04481
PN-S-06102
PN-EN 1097-5
PN-EN 1097-6
BN-64/8931-02
BN-68/8931-04
BN-77/8931-12
BN-64/8931-02

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 5: Oznaczanie
zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 6: Oznaczanie gęstości
ziarn i niasiakliwości.
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoŜa
przez obciąŜenie płytą
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoŜa
przez obciąŜania płytą

10.2. Inne dokumenty
Wytyczne wzmacniania podłoŜa gruntowego w budownictwie drogowym, GDDP, Warszawa 2002
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WARSTWA SEPARUJĄCA

1. WSTĘP
1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru warstwy
separującej z geosyntetyków.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót, które
zostaną wykonane w ramach Kontraktu wymienionego w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.1.
Niniejsza specyfikacja ma zastosowanie wyłącznie przy wykonaniu warstwy separującej z geosyntetyków

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
warstwy separującej, stanowiącej część podbudowy pomocniczej.
Wzmocnienie podłoŜa geosyntetykami wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w Dokumentacji
projektowej.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z określeniami
podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

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

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2 Wymagania dla geosyntetyków
2.2.1. Wymagania ogólne
Geosyntetyki powinny posiadać aprobatę techniczna wydaną przez uprawnioną jednostkę.
2.2.2. Geowłóknina
Geowłóknina powinna być wykonana z polipropylenu (PP) w otoczce z polietylenu (PE)
Zastosowana geowłóknina powinna być materiałem odpornym na działanie wilgoci, środowiska agresywnego
chemicznie i biologicznie oraz temperatury. Powinien być to materiał bez rozdarć, dziur i przerw ciągłości z
dobrą przyczepnością do gruntu. Właściwości zastosowanej geowłókniny powinny być zgodne z dokumentacją
projektową.
Parametry mechaniczne:
- klasa wg międzynarodowej klasyfikacji CBR - min. 3,
- siła przy przebiciu – min. 2250 N,
- wytrzymałość na rozciąganie: wzdłuŜ/wszerz pasma wyrobu – min. 12,5/12,5 kN/m,
- wydłuŜenie względne przy maksymalnym obciąŜeniu –30 %.
Parametry w zakresie transportu wody:
- wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny geotekstylu przy ∆hwody=50 mm) – 55 - 80
l/m2s
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- umowny wymiar porów O90% - 0,13 mm.
Pozostałe parametry:
- masa powierzchniowa – min. 180 g/m2,
- szerokość rulonu – wg producenta,
- długość zwoju w rulonie – wg producenta.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do przenoszenia i układania geosyntetyków
Do przenoszenia i układania geosyntetyków Wykonawca powinien uŜywać odpowiedniego sprzętu zalecanego
przez producenta. Wykonawca nie powinien stosować sprzętu mogącego spowodować uszkodzenie układanego
materiału.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.3. Transport i składowanie geosyntetyków
Wykonawca powinien zadbać, aby transport, przenoszenie, przechowywanie i zabezpieczanie geosyntetyków
były wykonywane w sposób nie powodujący mechanicznych lub chemicznych ich uszkodzeń. Geosyntetyki
wraŜliwe na światło słoneczne powinny pozostawać zakryte w czasie od ich wyprodukowania do wbudowania.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Układanie geosyntetyków
Geosyntetyki naleŜy układać łącząc je na zakład zgodnie z dokumentacją projektową i ST. JeŜeli dokumentacja
projektowa i ST nie podają inaczej, przylegające do siebie arkusze lub pasy geosyntetyków naleŜy układać
z zakładem zgodnie z instrukcją producenta lub decyzją Inspektora.
W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, naleŜy w uzgodnieniu z Inspektorem, przykryć to uszkodzenie pasami
geosyntetyku na długości i szerokości większej o 90 cm od obszaru uszkodzonego.
Warstwa gruntu rodzimego, na której przewiduje się ułoŜenie geowłókniny powinna być równa i bez ostrych
występów, mogących spowodować uszkodzenie geowłókniny w czasie układania lub pracy. Przed ułoŜeniem
geowłókniny naleŜy zagęścić podłoŜe gruntowe i wyprofilować spadek zgodnie z dokumentacją projektową.
Metoda układania powinna zapewnić przyleganie geosyntetyku do warstwy, na której jest układana, na całej jej
powierzchni. Geosyntetyków nie naleŜy naciągać lub powodować ich zawieszenia na wzgórkach (garbach) lub
nad dołami.
Podczas wbudowywania kolejnych warstw nie dopuszcza się bezpośredniego obciąŜenia ułoŜonych
geosyntetyków ruchem maszyn budowlanych. Zabudowę warstwy mrozoochronnej naleŜy wykonywać z
samochodów poruszających się w kierunku wstecznym tzn. po materiale przez nie wysypanym.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Sprawdzenie podłoŜa
Sprawdzenie podłoŜa polega na stwierdzeniu ich zgodności z Dokumentacją Projektową i odpowiednimi ST.

6.3. Badania geosyntetyków
Przed zastosowaniem geosyntetyków do warstwy separującej Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi
świadectwa stwierdzające, iŜ zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom norm, aprobaty technicznej i
zachowa swoje właściwości w kontakcie z materiałami, które będzie oddzielać i wzmacniać.
W czasie układania warstwy separujacej z geosyntetyków naleŜy kontrolować:
a) zgodność oznaczenia poszczególnych bel (rolek) geosyntetyków z określonym w dokumentacji projektowej,
b) równość warstwy,
c) wielkość zakładu przyległych pasm i sposób ich łączenia,
d) zamocowanie warstwy do podłoŜa gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowej.
Ponadto naleŜy sprawdzić, czy nie nastąpiło mechaniczne uszkodzenie geowłókniny (rozerwanie, przebicie).
Pasma geowłókniny uŜyte do wykonania warstwy separującej nie powinny mieć takich uszkodzeń.

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną
odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor moŜe uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na
cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniŜoną jakość.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych warstwy separującej z geosyntetyków.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Warstwę separującą uznaje się za wykonaną zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inspektora, jeŜeli 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-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 9.
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9.2. Cena jednostkowa
Cena wykonania 1m2 warstwy separującej obejmuje:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robót,
- przygotowanie podłoŜa
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- rozłoŜenie warstwy geosyntetyków,
- nadzór przedstawiciela producenta geosyntetyków
- utrzymanie warstwy,
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-B-02481
PN-B-02481
PN-B-06050
PN-EN13249:2002
PN-EN
12226:2002
PN-EN ISO
10320:2002

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do
wyrobów stosowanych do budowy dróg i innych powierzchni obciąŜonych ruchem
(z wyłączeniem dróg kolejowych i nawierzchni asfaltowych).
Geotekstylia i wyroby pokrewne. Badania ogólne do oceny trwałości.
Geotekstylia i wyroby pokrewne. Identyfikacja w miejscu zastosowania.

10.2. Inne dokumenty
Wytyczne wzmacniania podłoŜa gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM.
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WARSTWA MROZOOCHRONNA

1. WSTĘP
1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (w skrócie ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem warstwy mrozoochronnej i odsączającej.

1.2.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w p. 1.1, zgodnie z ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.3.

Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem warstwy
mrozoochronnej i odsączającej pod konstrukcje nawierzchni.

1.4.

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z polskimi normami, wytycznymi i określeniami
podanymi ST D-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz za ich zgodność
z Dokumentacją projektową, Specyfikacją i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano
w ST D-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

2. MATERIAŁY
2.1. Rodzaje materiałów
Materiałem do wykonania warstwy mrozoochronnej i odsączającej powinna być mieszanka kruszywa
naturalnego np. pospółka zgodnie z Dokumentacją projektową.

2.2. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie moŜe przebiegać od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna
kruszywa nie moŜe przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.

2.3. Właściwości kruszywa
Warstwa mrozoochronna powinna być wykonana z materiału ziarnistego – pospółki spełniającej następujące
warunki:
- wodoprzepuszczalność: wartość współczynnika wodoprzepuszczalności „k” powinna być większa od
8 m/dobę,
- zagęszczalność: uŜyty materiał powinien umoŜliwiać uzyskanie wskaźnika zagęszczania IS warstwy
odcinającej równego 1,00 według normalnej próby Proctora (PN-88/B-04481, metoda I lub II), badanego
zgodnie z normą BN-77/8931-12; spełniony powinien być warunek :
U = d60 / d10 ≥ 5
gdzie : U – wskaźnik róŜnoziarnistości,
d60 - wymiar sita przez które przechodzi 60 % kruszywa tworzącego warstwę odcinającą,
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą.
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- szczelność (warunek nieprzenikania) określona zaleŜnością:
D15/ d 85 ≤ 5
gdzie : D15 - wymiar sita przez które przechodzi 15 % ziaren warstwy odcinającej,
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoŜa.
Wymagania dla właściwości fizykochemicznych powinny być zgodne z PN-B-11111.

2.4. Źródła materiałów
Wszystkie materiały do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inspektora. Materiał naleŜy dostarczyć Inspektorowi do 14 dni przed rozpoczęciem robót. Wykonawca
powinien dostarczyć Inspektorowi wyniki badań laboratoryjnych łącznie z projektowaną krzywą uziarnienia
i reprezentatywne próbki materiałów. Zatwierdzenie źródła materiału nie oznacza, Ŝe wszystkie materiały
pochodzące z tego źródła będą dopuszczone do wbudowania. Materiały, które nie spełnią wymagań zostaną
odrzucone.
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w PN-B-11111.
2.5. Składowanie materiałów
JeŜeli materiał przeznaczony do wykonania warstwy mrozoochronnej i odsączającej nie jest wbudowany
bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca
robót powinien zabezpieczyć materiał przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem i zmieszaniem z innymi
materiałami. PodłoŜe w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZĘT
Do wykonania warstwy mrozoochronnej i odsączającej naleŜy stosować równiarki i walce drogowe, a w razie
potrzeby inny sprzęt zagęszczający, zapewniający uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia w miejscach
trudno dostępnych.

4. TRANSPORT
4.1. Transport materiału
Materiał na warstwę mrozoochronną i odsączającą o wilgotności optymalnej, naleŜy dostarczać na budowę
w warunkach zabezpieczających je przed wysychaniem, wpływami atmosferycznymi i segregacją. Dopuszcza
się transportowanie kruszywa na warunkach uzgodnionych z dostawcą, przewoźnikiem i Inspektorem.
Do kaŜdej ilości wysłanego materiału dostawca musi dołączyć deklarację zgodności wg PN-EN 45014:1993.
Ruch środków transportowych po koronie budowanej drogi powinien być zorganizowany w sposób
uniemoŜliwiający powstawanie kolein.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podłoŜa
PodłoŜe gruntowe powinno spełniać wymagania określone w ST D-02.00.00 „Roboty ziemne” oraz D-04.01.01
„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoŜa”.
Warstwa mrozoochronna powinna być wytyczona w sposób umoŜliwiający wykonanie ich zgodnie z
dokumentacją projektową. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do
osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora.
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Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót
w odstępach nie większych niŜ co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy uŜyciu równiarki, z zachowaniem
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłoŜonej warstwy luźnego kruszywa powinna
być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną.
Rozpoczęcie układania kaŜdej następnej warstwy moŜe nastąpić po odbiorze przez Inspektora warstwy
poprzedniej.
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa naleŜy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na
materiał o odpowiednich właściwościach.
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy mrozoochronnej naleŜy przystąpić do jej zagęszczania.
Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku naleŜy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami
podłuŜnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieŜąco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aŜ do otrzymania równej powierzchni.
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa mrozoochronna powinna być zagęszczana płytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zagęszczanie naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według
normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenia naleŜy określać
zgodnie z BN-77/8931-12.
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę mrozoochronną i odsączającą, uniemoŜliwia
przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia naleŜy oprzeć
na metodzie obciąŜeń płytowych. NaleŜy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN64/8931-02. 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 wyŜsza od wilgotności optymalnej, kruszywo
naleŜy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niŜsza od
wilgotności optymalnej, kruszywo naleŜy zwilŜyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać.

5.4. Utrzymanie warstwy mrozoochronnej i odsączającej
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej wskutek oddziaływania
czynników atmosferycznych takich jak opady deszczu, śnieg i mróz. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego
utrzymania warstwy obciąŜa Wykonawcę robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi w celu akceptacji materiałów.

6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2.
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie warstwy mrozoochronnej i odsączającej
Częstotliwość badań
Lp. Wyszczególnienie badań
Minimalna liczba badań Maksymalna
powierzchnia
na dziennej działce podbudowy przypadająca na jedno
roboczej
badanie (m2)
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2
400
Uziarnienie mieszanki
2
400
Wilgotność mieszanki
2
400
Zagęszczenie kruszywa
2
400
Zawartość zanieczyszczeń obcych
Badanie właściwości kruszywa wg 1000 oraz dla kaŜdej partii kruszywa
tab. 2, pkt 2.2.
i przy kaŜdej zmianie kruszywa
6.2.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2. Próbki naleŜy pobierać
w sposób losowy, z rozłoŜonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieŜąco
przekazywane Inspektorowi.
6.2.3. Wilgotność mieszanki
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%.
Wilgotność naleŜy określić według PN-B-06714-17.
6.2.4. Zagęszczenie mieszanki
Zagęszczenie kaŜdej warstwy powinno odbywać się aŜ do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia.
Zagęszczenie naleŜy sprawdzać według BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest
niemoŜliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń
płytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niŜ raz na 5000 m2.
Zagęszczenie naleŜy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu
odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla kaŜdej warstwy konstrukcyjnej. E2/E1≤ 2,2
6.2.5. Właściwości kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3. Próbki do badań
pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inspektora.
1
2
3
4
5

6.3. Wymagania dotyczące cech geometrycznych warstwy
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia warstwy
mrozoochronnej podaje tablica 3.
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy mrozoochronnej i odsączającej
Lp.
Wyszczególnienie
Minimalna częstotliwość badań
badań i pomiarów
i pomiarów
1 Szerokość warstwy
10 razy na 500 m lub 3 razy na kaŜdej działce roboczej
2 Równość podłuŜna
co 20 m lub 3 razy na kaŜdej działce roboczej
3 Równość poprzeczna
10 razy na 500 m lub 3 razy na kaŜdej działce roboczej
4 Spadki poprzeczne *)
10 razy na 500 m lub 3 razy na kaŜdej działce roboczej
5 Rzędne wysokościowe
co 100 m lub 3 razy na kaŜdej działce roboczej
6 Ukształtowanie osi w planie co 100 m lub 3 razy na kaŜdej działce roboczej
*)

7

Grubość warstwy

8

Zagęszczenie, wilgotność
kruszywa

Podczas budowy:
w 3 punktach na kaŜdej działce roboczej, lecz nie
rzadziej niŜ raz na 400 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niŜ raz na 2000 m2
w 2 punktach na kaŜdej działce roboczej, lecz nie
rzadziej niŜ raz na 600 m2

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

6.3.2. Szerokość
Szerokość warstwy nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm, -5 cm.
6.3.3. Równość
Nierówności podłuŜne i poprzeczne naleŜy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z
tolerancją ± 0,5 %.
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6.3.5. Rzędne wysokościowe
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2
cm.
6.3.6. Ukształtowanie osi
Oś warstwy w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm.
6.3.7. Grubość warstwy
Grubość nie moŜe się róŜnić od grubości projektowanej o więcej niŜ +10%, -15%.
6.3.8. Nośność warstwy
Wtórny moduł odkształcenia E2 ≥ 120 MPa.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy mrozoochronnej.

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeŜeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena wykonania 1 m2 warstwy mrozoochronnej i odsączającej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoŜa,
- dostarczenie i rozłoŜenie na uprzednio przygotowanym podłoŜu warstwy materiału o grubości i jakości
określonej w dokumentacji projektowej,
- wyrównanie ułoŜonej warstwy do wymaganego profilu,
- zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie warstwy mrozoochronnej i odsączającej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

PN-B-04481
PN-B-06714-12
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42
PN-B-11112
PN-B-11113
PN-B-11111

16.
17.
18.
19.
20.

PN-B-32250
PN-S-06102
BN-84/6774-02
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Ŝelazawego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i
mieszanka
Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i
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21.
22.

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

podłoŜa przez obciąŜenie płytą
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
1.

94

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
1. WSTĘP
1.1.

Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (w skrócie ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
oraz wzmocnienia podłoŜa.

1.2.

Zakres stosowania Specyfikacji technicznej

ST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót, które zostaną wykonane w
ramach Zamówienia publicznego wymienionego w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.1. Niniejsza
specyfikacja ma zastosowanie wyłącznie do robót drogowych.

1.3.

Zakres robót objętych Specyfikacją techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem podbudów i
wzmocnienia podłoŜa z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie.
Podbudowę i wzmocnione podłoŜe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z
ustaleniami podanymi w Dokumentacji projektowej.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw zagęszczonej
mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

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

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów
Materiałem do wykonania podbudowy i wzmocnienia podłoŜa z kruszyw łamanych stabilizowanych
mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczaków albo ziaren Ŝwiru większych od 8 mm.
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiałów
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna leŜeć między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi
w PN-S-06102:1997
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie moŜe przebiegać od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna
kruszywa nie moŜe przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.
2.3.2. Właściwości kruszywa
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Kruszywa łamane powinny spełniać wymagania określone w PN-S-06102.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy i wzmocnienia podłoŜa z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:
- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposaŜonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny
zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej.
- równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki.
- walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno
dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów
Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podłoŜa
PodłoŜe pod warstwę wzmacniającą powinno spełniać wymagania określone w ST D-04.01.01 „Profilowanie i
zagęszczanie podłoŜa w korycie”.
PodłoŜe pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w ST D-04.02.02 „Warstwa mrozoochronna”.
Podbudowa powinna być ułoŜona na podłoŜu zapewniającym nie przenikanie drobnych cząstek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania określono w ST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.
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 Inspektora. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie
sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niŜ co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej naleŜy 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 moŜe
przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłoŜona w sposób zapewniający
osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. JeŜeli podbudowa składa się z więcej niŜ jednej
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warstwy kruszywa, to kaŜda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych
spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy kaŜdej następnej warstwy moŜe nastąpić po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora.
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej
według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. JeŜeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niŜsza od optymalnej o
20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilŜona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W
przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyŜsza od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę
naleŜy osuszyć.

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

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 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 Inspektorowi 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 1.
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań
Częstotliwość badań
Lp. Wyszczególnienie badań

1
2
3
4

Minimalna liczba badań na Maksymalna
dziennej działce roboczej
powierzchnia podbudowy
przypadająca na jedno
badanie (m2)

Uziarnienie mieszanki
2
200
Wilgotność mieszanki
2
200
Zagęszczenie warstwy
10 próbek na 1000 m2
Badanie właściwości kruszywa wg pkt dla kaŜdej partii kruszywa i przy kaŜdej
2.3
zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki naleŜy pobierać w
sposób losowy, z rozłoŜonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieŜąco
przekazywane Inspektorowi.
6.3.3. Wilgotność mieszanki
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10 % -20 % jej wartości.
Wilgotność naleŜy określić według PN-B-06714-17.
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy
Zagęszczenie kaŜdej warstwy powinno odbywać się aŜ do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia.
Zagęszczenie podbudowy naleŜy sprawdzać według BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania jest niemoŜliwe, kontrolę zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych, wg BN64/8931-02 i nie rzadziej niŜ raz na 2000 m2 lub według zaleceń Inspektora.

97

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie naleŜy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego
modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla kaŜdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.
6.3.5. Właściwości kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inspektora.

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów
Częstotliwość oraz zakres pomiarów
w tablicy 2.

dotyczących

cech

geometrycznych

podbudowy

podano

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów
1
Szerokość podbudowy
co 50 m
2
Równość podłuŜna
co 20 m łatą 4 metrową
3
Równość poprzeczna
co 50 m
4
Spadki poprzeczne*)
co 50 m
5
Rzędne wysokościowe
co 50 m
6
Ukształtowanie osi w planie*)
co 50 m
7
Grubość podbudowy
Podczas budowy: w 3 punktach na kaŜdej działce roboczej,
Przed odbiorem: co 400 m
8
Nośność podbudowy:
- moduł odkształcenia
co 200 m
- ugięcie spręŜyste
co 200 m
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy wykonać w punktach
zmiany pochylenia poprzecznego.
6.4.2. Szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez krawęŜników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyŜej
o wartość wskazaną w Dokumentacji projektowej.
6.4.3. Równość podbudowy
Nierówności podłuŜne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nierówności poprzeczne podbudowy naleŜy 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
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać
+ 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy
Oś podbudowy w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm.
6.4.7. Grubość podbudowy
Grubość podbudowy nie moŜe się róŜnić od grubości projektowanej o więcej niŜ:
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8. Nośność podbudowy
- moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 powinien być zgodny z PN-S-06102,
- ugięcie spręŜyste wg BN-70/8931-06 powinno być zgodne z PN-S-06102.

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy
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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. JeŜeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niŜ 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyŜej leŜącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę
przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołoŜenie 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 Inspektora, 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 wyŜej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy
JeŜeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne
do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora. Koszty tych dodatkowych robót poniesie
Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniŜenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania
robót przez Wykonawcę podbudowy.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeŜeli 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-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoŜa,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- rozłoŜenie mieszanki,
- zagęszczenie rozłoŜonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w ST,
- utrzymanie podbudowy w czasie robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-S-06102:1997
PN-B-04481

Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
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PN-B-04452
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42
PN-B-06721
PN-B-11111
PN-B-11112
PN-B-11113
PN-EN 933-8
BN-64/8931-02
BN-68/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania polowe
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn
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 Ŝelazawego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles
Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych – Ŝwir i
mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 8: Ocena zawartości
drobnych cząstek - Badanie wskaźnika piaskowego
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i
podłoŜa przez obciąŜenie płytą
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

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

D-05.03.01

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (w skrócie ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót polegających na wykonaniu nawierzchni z kostki kamiennej.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem
nawierzchni rozbieralnej z kostki kamiennej nieregularnej powierzchni wyniesionej tarczy skrzyŜowania.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie równa, przystosowana do
szybkiego ruchu samochodowego.
1.4.2. Nawierzchnia rozbieralna - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek kamiennych.
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

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

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Kamienna kostka drogowa
Kamienna kostka drogowa nieregularna powinna spełniać wymagania PN-B-11100, PN-S-06100 oraz PN-S96026.
Klasa kostki powinna wynosić I, która jest związana od jakości surowca skalnego uŜytego do wyrobu kostki.
Dokładność wykonania kostki powinna być zgodna z tablicą 2.
Wymiaru zasadniczy - wysokość kostki powinna wynosić 10 cm.
Surowcem do wyrobu kostki kamiennej powinny być skały magmowe głębinowe. Wymagane cechy fizyczne
i wytrzymałościowe przedstawia tablica 1.
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Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymałościowe dla kostki kamiennej
Lp.
1
2
3
5

Cechy fizyczne
i wytrzymałościowe
Wytrzymałość na ściskanie
Ścieralność na tarczy Boehmego,
Nasiąkliwość wodą
atmosferycznym
Mrozoodporność

przy

Badania
według
PN-EN 1926
PN-B-04111 lub
PN-EN 14157
ciśnieniu PN-EN 13755
PN-EN 12371

2.2.1. Wymiary i wygląd
Wymiary i wygląd powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 1342 i być zgodne z Dokumentacją projektową.

2.3. Materiały na podsypkę i zaprawę
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620.
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13139.
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niŜszej niŜ „32,5” wg PN-EN
197-1. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08.
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008.

2.4. Woda
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008.
Badania wody naleŜy wykonywać:
- w przypadku nowego źródła poboru wody,
- w przypadku podejrzeń dotyczących zmiany parametrów wody, np. zmętnienia, zapachu, barwy.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykazać się moŜliwością
korzystania z następującego sprzętu:
− betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej,
− ubijaków ręcznych i mechanicznych, do ubijania kostki,
− wibratorów płytowych i lekkich walców wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu
ręcznym.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów
4.2.1. Transport kostek kamiennych
Kostki kamienne przewozi się dowolnymi środkami transportowymi.
Kostkę nieregularną przewozi się luźno usypaną. Ładowanie ręczne kostek powinno być wykonywane bez
rzucania. Przy uŜyciu przenośników taśmowych, kostka powinna być podawana i odbierana ręcznie.
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Kostkę kamienną moŜna składować w stosach lub pryzmach. Wysokość stosu lub pryzm nie powinna
przekraczać 1 m.
4.2.2. Transport kruszywa
Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed
rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni kostkowych naleŜy zastosować krawęŜniki betonowe oraz krawęŜniki kamienne.
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z Dokumentacją projektową.
Ustawienie krawęŜników powinno być zgodne z wymaganiami zawartymi w ST D-08.01.01 i D-08.01.02.

5.3. Podsypka
Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej naleŜy zastosować podsypkę cementowo-piaskowa o proporcjach
składników 1:4.
Wymagania dla materiałów stosowanych na podsypkę powinny być zgodne z pkt 2 niniejszej specyfikacji.
Grubość podsypki powinna być zgodna z Dokumentacją projektową.
Współczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej, powinien wynosić od 0,20 do 0,25,
a wytrzymałość na ściskanie: R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

5.4. Układanie nawierzchni z kostki kamiennej
5.4.1. Układanie kostki nieregularnej
Kostkę moŜna układać zgodnie z Dokumentacja projektowa.
Szerokość spoin między kostkami nie powinna przekraczać 12 mm. Spoiny w sąsiednich rzędach powinny się
mijać co najmniej o 1/4 szerokości kostki.
Kostka uŜyta do układania nawierzchni powinna być jednego gatunku i z jednego rodzaju skał.
Deseń kostki przedstawi Inspektorowi do akceptacji Wykonawca.
Spoiny kostek naleŜy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową 1:2
5.4.2. Warunki przystąpienia do robót
Nie naleŜy układać kostki w temperaturze 0OC lub niŜszej. JeŜeli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się
w granicach od 0 do +5OC, a w nocy spodziewane są przymrozki, kostkę naleŜy zabezpieczyć przez nakrycie
materiałem o złym przewodnictwie cieplnym.
5.4.3. Ubijanie kostki
Kostkę na podsypce piaskowo-cementowej przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową, naleŜy ubijać
dwukrotnie.
Pierwsze mocne ubicie powinno nastąpić przed zalaniem spoin i spowodować obniŜenie kostek do wymaganej
niwelety.
Drugie – lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego przekroju
poprzecznego jezdni. Drugi ubicie następuje bezpośrednio po zalaniu spoin zaprawą cementową. Zamiast
drugiego ubijania moŜna stosować wibratory płytowe lub lekkie walce wibracyjne.
Kostki, które pękną podczas ubijania powinny być wymienione na całe. Ostatni rząd kostek na zakończenie
działki roboczej, przy ubijaniu naleŜy zabezpieczyć przed przesunięciem.
5.4.4. Wypełnienie spoin
Wytrzymałość zaprawy na ściskanie powinna wynosić nie mniej niŜ 30 MPa.
Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilŜona wodą z dodatkiem 1%
cementu w stosunku objętościowym, głębokość wypełnienia spoin zaprawą cementową powinna wynosić około
5 cm, zaprawa cementowo-piaskowa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostką.

5.5. Pielęgnacja nawierzchni
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Pielęgnacja nawierzchni kostkowej polega na polaniu nawierzchni wodą w kilka godzin po zalaniu spoin
i utrzymaniu jej w stałej wilgotności przez okres jednej doby. Następnie nawierzchnię naleŜy przykryć piaskiem
i utrzymywać w stałej wilgotności przez okres 7 dni. Po upływie od 2 do 3 tygodni – w zaleŜności od warunków
atmosferycznych, nawierzchnię naleŜy oczyścić dokładnie z piasku i moŜna oddać do ruchu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Badanie pełne obejmuje zakres badania zwykłego oraz sprawdzenie cech fizycznych i wytrzymałościowych
podanych w tablicy 1.
W skład partii przeznaczonej do badań powinny wchodzić kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i wielkości.
Wielkość partii nie powinna przekraczać 10 ton kostki.
Z partii przeznaczonej do badań naleŜy pobrać w sposób losowy próbkę składającą się z kostek drogowych
w liczbie:
− do badania zwykłego: 20 sztuk,
− do badania cech podanych w tablicy 1: 5 sztuk.
Badania zwykłe naleŜy przeprowadzać przy kaŜdym sprawdzaniu zgodności partii z wymaganiami normy,
badanie pełne przeprowadza się na Ŝądanie odbiorcy.
W badaniu zwykłym partię kostki naleŜy uznać za zgodną z wymaganiami ST, jeŜeli liczba sztuk niedobrych w
zbadanej ilości kostek jest dla poszczególnych sprawdzań równa lub mniejsza od 2.
W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest większa od 2, całą partię naleŜy uznać
za niezgodną z wymaganiami.
W badaniu pełnym, partię kostki poddaną sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, naleŜy uznać za zgodną
z wymaganiami ST, jeŜeli wszystkie sprawdzenia dadzą wynik dodatni. JeŜeli chociaŜ jedno ze sprawdzeń da
wynik ujemny, całą partię naleŜy uznać za niezgodną z wymaganiami.
Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych, powinny
obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów
wg pkt od 2.3 do 2.4.

6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodności z Dokumentacją projektową oraz z wymaganiami
określonymi w p. 5.3.
6.3.2. Badanie prawidłowości układania kostki
Badanie prawidłowości układania kostki polega na:
− zmierzeniu szerokości spoin oraz powiązania spoin i sprawdzeniu zgodności z pkt. 5.4.4,
− zbadaniu rodzaju i gatunku uŜytej kostki, zgodnie z wymogami wg pkt. 2.2,
Ubicie kostki sprawdza się przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokości 15 cm ubijaka o masie 25 kg
na poszczególne kostki. Pod wpływem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno być dostrzegane.
Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się na kaŜdej powierzchni, w co najmniej w trzech miejscach przez
wykruszenie zaprawy na długości około 10 cm i zmierzenie głębokości wypełnienia spoiny zaprawą.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Równość
Nierówności podłuŜne nawierzchni naleŜy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą BN68/8931-04.
Nierówności podłuŜne nawierzchni nie powinny przekraczać ±1,0 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5 %.
6.4.3. Rzędne wysokościowe
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać
+1 cm i -2 cm.
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6.4.4. Szerokość nawierzchni
Szerokość nawierzchni nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm.
6.4.5. Grubość podsypki
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm.
6.4.6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z kostek kamiennych przedstawiono
w tablicy 2.
Tablica 2. Częstotliwość i zakres badań cech geometrycznych nawierzchni
Lp. Wyszczególnienie
badań Minimalna częstotliwość
i pomiarów
badań i pomiarów
1
Spadki poprzeczne
w charakterystycznych punktach jednak nie rzadziej
2
Rzędne wysokościowe
niŜ co 20 m i przynajmniej 1 raz dla kaŜdej
3
Szerokość nawierzchni
powierzchni o nawierzchni z kostki kamiennej
4
Grubość podsypki

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki kamiennej.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeŜeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Roboty związane z wykonaniem podsypki naleŜą do robót ulegających zakryciu. Zasady ich odbioru są
określone w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST MU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- dostarczenie materiałów,
- wykonanie podsypki,
- ułoŜenie i ubicie kostki,
- wypełnienie spoin,
- pielęgnację nawierzchni,
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w ST.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-EN 1342

Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni
drogowych. Wymagania i metody badań
PN-EN-206
Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
PN-EN 12620
Kruszywa do betonu
PN-EN 13139
Kruszywa do zaprawy
PN-EN 197-1
Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowywania próbek
cementu.
PN-EN 1008
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów
produkcji betonu
PN-EN196-1:2005U Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowywania próbek
cementu.
PN-EN 13755:2002
Metody badań kamienia naturalnego - Oznaczanie nasiąkliwości przy ciśnieniu
atmosferycznym
PN-EN 12371:2002
Metody badań kamienia naturalnego - Oznaczanie mrozoodporności
PN-EN 1926:2001
Metody badań kamienia naturalnego - Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie
PN-B-04111
Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego
PN-EN 14157:2005U Kamień naturalny. Oznaczanie odporności na ścieranie
PN-EN 12620:2004
Kruszywa do betonu
PN-EN 13139
Kruszywa do zapraw
PN-EN 197-1:2002
Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego uŜytku
BN-69/6731-08
Cement. Transport i przechowywanie
BN-66/6775-01
Elementy kamienne. KrawęŜniki uliczne, mostowe i drogowe
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. KrawęŜniki i obrzeŜa
BN-68/8931-04
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.

10.2. Inne dokumenty
Nie występują.
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NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (w skrócie ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót, które
zostaną wykonane w ramach Zamówienia publicznego wymienionego w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne”
pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej, zgodnie z lokalizacją określoną w Dokumentacji Projektowej
(nawierzchnia jezdni, ciągu pieszo – rowerowego, zjazdów).

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. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami
wypełniającymi.
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

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

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. 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 przekraczć 2 mm,
2.2.3. Kształt, wymiary kostki brukowej
NaleŜy stosować kostkę betonowa zgodna z Dokumentacja projektową.
2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niŜ 60 MPa.
Dopuszczalna najniŜsza wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niŜ 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 i wynosić nie więcej
niŜ 5%.
2.2.6. Odporność na działanie mrozu
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 .
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamraŜania i odmraŜania próbek jest wystarczająca, jeŜeli:
próbka nie wykazuje pęknięć,
strata masy nie przekracza 5%,
obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamraŜanych nie jest większe
niŜ 20%.
2.2.7. Ścieralność
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosić nie więcej niŜ
4 mm.

2.3. Materiały na podsypkę i zaprawę
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620.
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13139.
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niŜszej niŜ „32,5” wg PN-EN
197-1. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08.
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.
Jeśli powierzchnie są duŜe, moŜna stosować mechaniczne urządzenia układające.
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.
Do wyrównania podsypki moŜna stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie
lub krawęŜnikach.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewoŜone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w
folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe moŜna równieŜ przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Podsypka
Bezpośrednio przed układaniem kostki betonowej naleŜy wykonać podsypkę cementowo-piaskową o
proporcjach 1:4 o grubości zgodnej z Dokumentacją projektową.
Podsypka powinna być zwilŜona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.
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5.3. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych naleŜy stosować krawęŜniki betonowe lub
kamienne, obrzeŜa betonowe zgodnie z Dokumentacją Projektową lub inne zaakceptowane przez Inspektora.

5.4. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę
naleŜy układać ok. 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyŜ w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zagęszczeniu.
Po ułoŜeniu kostki, szczeliny naleŜy wypełnić piaskiem lub piaskiem zmieszanym z cementem zgodnie z
Dokumentacja projektową, a następnie zamieść powierzchnię ułoŜonych kostek przy uŜyciu szczotek ręcznych
lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.
Do ubijania ułoŜonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie naleŜy prowadzić od krawędzi
powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uŜywać walca.
Po zagęszczeniu nawierzchni naleŜy uzupełnić szczeliny piaskiem lub piaskiem zmieszanym z cementem
zgodnie z Dokumentacja projektową i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie
wymaga pielęgnacji - moŜe 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-00.00.00 „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.
NiezaleŜnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien Ŝądać od producenta wyników bieŜących badań
wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie
(przy produkcji dziennej ok. 200 m2 powierzchni kostek ułoŜonych w nawierzchni).
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych w pkt
2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inspektorowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podłoŜa i podbudowy
Sprawdzenie podłoŜa 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 podłuŜnych 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 podłuŜne
Nierówności podłuŜne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 nie
powinny przekraczać 8 mm.
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6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ± 1
cm.
6.4.4. Szerokość nawierzchni
Szerokość nawierzchni nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 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 niŜ 5
razy na 150 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz
wszędzie tam, gdzie poleci Inspektor.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
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-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeŜeli
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:
- przygotowanie podłoŜa,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
- wykonanie ławy pod krawęŜniki.
Zasady ich odbioru są określone w D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
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 podłoŜa i podbudowy,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- wykonanie podsypki,
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- ułoŜenie i ubicie kostki,
- wypełnienie spoin,
- pielęgnacja nawierzchni,
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Normy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PN-B-06250
PN-B-06712
PN-B-19701
PN-B-32250
BN-68/8931-01
BN-68/8931-04
BN-80/6775-03/04

8.
9.

PN-B-11112:1996
PN-B-11113:1996

Beton zwykły
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i
torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

10.2. Inne dokumenty
Nie występują.
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D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
D-06.03.01 POWIERZCHNIOWE UMOCNIENIE SKARP I ROWÓW
1.

WSTĘP

1.1.

Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (w skrócie ST) są wymagania dotyczące prowadzenia i odbioru
robót związanych z powierzchniowym umocnieniem skarp i rowów.

1.2.

Zakres stosowania Specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót, które
zostaną wykonane w ramach Zamówienia publicznego wymienionego w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne”
pkt 1.1.

1.3.

Zakres robót objętych Specyfikacją techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie dla robót związanych z umocnieniem i plantowaniem
skarp oraz korony nasypu.
Roboty obejmują wykonanie:
- rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej na terenie skarp,
- obsianie mieszanką traw.
- umocnienie geosyntetykiem (siatką poliuretanową),
Lokalizację robót określono w Dokumentacji Projektowej.

1.4.

Określenia podstawowe

1.4.1
Ziemia urodzajna (humus) - ziemia posiadająca właściwości zapewniająca roślinom prawidłowy
rozwój i zawierająca co najmniej 2% części organicznych
1.4.2. Rozścielenie ziemi urodzajnej- przykrycie terenu w obrębie pasa drogowego ziemią roślinną w celu
zapewnienia dobrego wzrostu trawy i jej przyjęcia się.
1.4.3. Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej,
obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i
dogęszczeniem.
1.4.4. Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę.
1.4.5. Geosyntetyki - geotekstylia (przepuszczalne, polimerowe materiały, wytworzone techniką tkacką,
dziewiarską lub włókninową, w tym geotkaniny i geowłókniny) i pokrewne wyroby jak: georuszty (płaskie
struktury w postaci regularnej otwartej siatki wewnętrznie połączonych elementów), geomembrany (folie z
polimerów syntetycznych), geokompozyty (materiały złoŜone z róŜnych wyrobów geotekstylnych),
geokontenery (gabiony z tworzywa sztucznego), geosieci (płaskie struktury w postaci siatki z otworami
znacznie większymi niŜ elementy składowe, z oczkami połączonymi węzłami), geomaty z siatki (siatki ze
strukturą przestrzenną), geosiatki komórkowe (z taśm tworzących przestrzenną strukturę zbliŜoną do plastra
miodu).
1.4.6. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i
określeniami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.4.

1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót

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

2.

MATERIAŁY

2.1.

Warunki ogólne stosowania materiałów

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 2.

2.2.

Ziemia urodzajna

Ziemię urodzajną naleŜy dostarczyć na miejsce budowy luzem.
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2.3.

Nasiona traw

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z róŜnych gatunków. Gotowa mieszanka
traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której została
wyprodukowana, zdolność kiełkowania. Materiał siewny powinien posiadać świadectwo wartości siewnej.

2. 4. Geosyntetyki
Do powierzchniowego umocnienia przeciwerozyjnego skarp naleŜy stosować geosyntetyki zaakceptowane przez
Inspektora, np.:
geotekstylia, w tym geotkaniny (wytwarzane przez przeplatanie przędzy, włókien, filamentów, taśm) i
geowłókniny (warstwa runa lub włóknin połączonych siłami tarcia lub kohezji albo adhezji),
gęste geosiatki bezwęzełkowe, tj. płaskie struktury w postaci siatki o małym oczku,
geokompozyty przepuszczalne, tj. materiały złoŜone z róŜnych geosyntetyków,
geomaty z siatki, tj. materiały geosyntetyczne w postaci siatki ze strukturą przestrzenną (odmianą jest
geomata darniowa z wcześniej wyhodowaną trawą do natychmiastowego utworzenia roślinnego pokrycia
skarpy).
KaŜdy zastosowany geosyntetyk powinien posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę.
Geosyntetyk do umocnienia przeciwerozyjnego skarp powinien mieć charakterystykę zgodną z
aprobatą techniczną oraz wymaganiami dokumentacji projektowej. Zaleca się, aby geosyntetyki były odporne na
działanie wilgoci, promieniowanie słoneczne, starzenie się, bez rozdarć, dziur i przerw ciągłości, z
odpowiednią wytrzymałością na rozciąganie i rozerwanie i odpornością na działanie mikroorganizmów
występujących w ziemi.
Geosyntetyki, dostarczane w rolkach opakowanych w folie, mogą być składowane bez specjalnego
zabezpieczenia. Geosyntetyki nieopakowane naleŜy chronić przed zamoczeniem wodą, zapyleniem i przed
działaniem słońca. Przy składowaniu geosyntetyków naleŜy przestrzegać zaleceń producentów.
Rolki mogą być wyładowane ręcznie lub za pomocą Ŝurawi i ładowarek.

3.

SPRZĘT

3.1.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.

3.2.

Dobór sprzętu

Do wykonania robót naleŜy stosować:
- równiarki i spycharki do wyrównywania powierzchni umacnianych oraz rozścielania ziemi urodzajnej
- walce kołowe gładkie, Ŝebrowane, ubijaki o ręcznym prowadzeniu, wibratory samobieŜne do zagęszczenia
ziemi roślinnej,
- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników,
- sprzętu do podwieszania i podciągania,
- cysterny z wodą pod ciśnieniem (do zraszania).
Pozostałe roboty mogą być wykonane ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu pomocniczego zaakceptowanego
przez Inspektora.

4.

TRANSPORT

4.1.

Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 4.

4.2.

Transport materiałów

Ziemia urodzajna moŜe być dowoŜona dowolnym środkiem transportu.
Nasiona traw mogą być dowoŜone dowolnym środkiem transportu.
W trakcie transportu ziemia urodzajna i nasiona powinny być zabezpieczone przed zamoknięciem,
zabrudzeniem czy wymieszaniem z innym materiałem. ziemię urodzajną i nasiona naleŜy przewozić osobno.
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Geosyntetyki moŜna przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających przed
nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniem i naświetleniem, uszkodzeniami podczas przemieszczania się w środku
transportowym, chemikaliami lub tłuszczami oraz przedmiotami mogącymi przebić, rozciąć lub je
zanieczyścić, z uwzględnieniem zaleceń producenta.

5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.

Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 5.

5.2.

Przygotowanie podłoŜa

PodłoŜem, na którym wykonywane będzie rozłoŜenie ziemi urodzajnej są miejsca wskazane w dokumentacji
projektowej. JeŜeli warunki pozwolą przed rozłoŜeniem ziemi urodzajnej na terenie przeznaczonym na obsianie
nasionami traw wykonać orkę mechanicznie pługiem na głębokość 10 cm, oczyścić teren z gruzu, kamieni i
gałęzi. Zebrany materiał usunąć poza teren budowy. Teren wyrównać spycharką lub równiarką ewentualnie
ręcznie

5.3.

Rozścielenie ziemi urodzajnej

Grubość przykrycia ziemią urodzajną wynosi 5 cm. Humusowanie powinno być wykonywane od górnej
krawędzi skarpy do jej dolnej krawędzi. Warstwa ziemi urodzajnej powinna sięgać poza podnóŜe skarpy nasypu
od 15 do 25 cm.
Warstwę ziemi urodzajnej naleŜy odpowiednio zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne.

5.4.

Obsianie trawą

Do obsiania uŜywa się mieszanki traw.
Po zasianiu mieszanki traw, całą powierzchnię uwałować.
W dni suche miejsca obsiania podlewać, przestrzegać pielęgnacji wzrostu trawy przez częste koszenie nie
dopuszczając do wykłoszenia się.
Dosiewać trawę w miejscach wyłysiałych, rozdrabniając uprzednio glebę grabkami lub łopatą.

5.5. Umocnienie powierzchni geosyntetykami
Umocnienie skarp geosyntetykami powinno odpowiadać ustaleniom dokumentacji projektowej.
UłoŜenie geosyntetyków na skarpie powinno być zgodne z zaleceniami producenta i aprobaty technicznej, a w
przypadku ich braku lub niepełnych danych - zgodne ze wskazaniami podanymi w dalszym ciągu.
Folię, w którą są zapakowane rolki geosyntetyków, zaleca się zdejmować bezpośrednio przed układaniem. W
celu uzyskania mniejszej szerokości rolki moŜna ją przeciąć piłą.
Z powierzchni skarpy naleŜy usunąć przedmioty mogące spowodować uszkodzenie geosyntetyków, np. gałęzie,
korzenie, gruz, ostre ziarna tłucznia, grudy, bryły gruntu spoistego itp. Powierzchnia skarpy powinna być
wyrównana, zwłaszcza naleŜy wypełnić zagłębienia i wyrwy powstałe po rozmyciu przez deszcz.
Rozpakowanie rulonów powinno następować pojedynczo, bezpośrednio przed ich układaniem na
przygotowanym podłoŜu gruntowym.
Geosyntetyki na skarpach moŜna układać ręcznie, przez rozwijanie ze szpuli. Po ułoŜeniu, jak równieŜ przy
silnym wietrze w czasie układania, geosyntetyki naleŜy chronić przed podrywaniem, przytwierdzając je za
pomocą kołków mocujących lub obciąŜając punktowo materiałem, który ma być na nich ułoŜony lub w inny
sposób, np. woreczkami z piaskiem. Gdy potrzebne jest stałe mocowanie geosyntetyków do gruntu, moŜna tego
dokonać np. szpilkami (stalowymi, z tworzywa sztucznego), klamrami lub gwoździami wbijanymi przez
podkładkę w paliki uprzednio umieszczone w gruncie.
Układanie geosyntetyków na skarpie moŜna wykonywać, w zaleŜności od zaleceń producenta:
a) równolegle do krawędzi skarpy, rozpoczynając od dołu skarpy ku górze, zwracając uwagę, aby pasmo
leŜące wyŜej przykrywało pasmo leŜące niŜej,
b) od góry ku dołowi, rozwijając rulony po linii największego spadku z odpowiednimi zakładkami, zwykle
kotwiąc je u góry i dołu skarpy w rowach kotwiących, wypełnionych zagęszczonym gruntem.
Przy układaniu geosyntetyków naleŜy unikać jakichkolwiek przeciągań lub przesunięć rozwiniętej beli,
mogących spowodować uszkodzenie materiału.
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Połączenia rozwiniętych rulonów powinny być wykonane zgodnie z zaleceniami producenta geotekstylii, w
postaci: luźnego zakładu o ustalonej jego szerokości lub zszycia, zgrzewania, sklejenia, klamrowania,
szpilkowania itp.
ZaleŜnie od rodzaju materiału, geosyntetyk układa się, zgodnie z instrukcją producenta, przed lub po
naniesieniu humusu i obsiewie.

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 6.

6.2. Rozścielenie ziemi urodzajnej z obsianiem
Kontrola w zakresie wykonywania rozścielenia ziemi urodzajnej z obsianiem polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,
- wymianie gleby jałowej na ziemię urodzajna z pomiarem jakości i grubości rozścielanej warstwy ziemi,
- prawidłowości uwałowania terenu,
- gęstości zasiewu nasion.
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:
- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez “łysin”),
- braku obecności chwastów.
Na zarośniętej powierzchni nie mogą występować wyŜłobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

6.3. Kontrola jakości umocnienia powierzchni geosyntetykami
Przed wykonaniem robót Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi dokumenty dopuszczające wyroby
budowlane (geosyntetyk) do obrotu i powszechnego stosowania (dotyczy aprobaty technicznej, certyfikatu,
deklaracji zgodności).
Wszystkie nadesłane materiały geotekstylne naleŜy sprawdzić w zakresie widocznych wad technologicznych i
uszkodzeń mechanicznych, decydując o ich ewentualnym zastosowaniu po usunięciu wad (np. przez nałoŜenie
lub naszycie łat z zakładem).
W czasie wykonywania robót naleŜy sprawdzać:
- wyrównanie podłoŜa i usunięcie z niego przedmiotów mogących uszkadzać geosyntetyki,
- poprawność rozwijania i mocowania rulonów geosyntetyków oraz ich układania i łączenia,
- naniesienie humusu i obsianie trawą,
- równość powierzchni umocnionej.
Jakość wykonanego umocnienia powinna odpowiadać wymaganiom ST, instrukcji producenta i aprobaty
technicznej oraz zaleceniom Inspektora i Projektanta.

6.4.

Ocena wyników badań

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7.

OBMIAR ROBÓT

7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 7.

7.2.

Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową umocnienia skarp i rowów przez humusowanie oraz zastosowanie gesosyntetyków jest m2
(metr kwadratowy).
Obmiaru robót dokonuje się w terenie na podstawie faktycznie wykonanego zakresu robót.
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8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Odbioru robót dokonuje się na zasadach odbioru częściowego, określonych w ST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne”, pkt 8.

8.2. Odbiór robót zanikających
Odbiorowi robót zanikających (ulegających zakryciu) podlegają:
- oczyszczenie terenu,
- plantowanie terenu,
- rozścielenie ziemi urodzajnej.

8.3. Odbiór robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeŜeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.

9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 9.

9.2.

Cena jednostkowa

Cena przygotowania 1 m2 skarp i rowów z obsianiem i ułoŜeniem geosyntetyku obejmuje:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej,
- oznakowanie robót,
- zakup i obsianie nasionami traw,
- zakup i ułoŜenie geosyntetyku,
- nadzór przedstawiciela producenta geosyntetyków,
- wałowanie,
- pielęgnację: podlewanie, koszenie, odchwaszczanie.
- uporządkowanie terenu,
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w ST.

10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
PN-B-11111:1996
PN-B-11112:1996
PN-B-11113:1996
PN-B-12099:1997
PN-B-14501:1990
PN-B-19701:1997
PN-S-02205:1998
BN-88/6731-08
PN-78/R-65023

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. świr i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni
drogowych.
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody
badań
Zaprawy budowlane zwykłe
Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania
i ocena zgodności
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Cement. Transport i przechowywanie
Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych.

10.2. Inne dokumenty
Nie występują.
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D-07.00.00

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

D-07.01.01

OZNAKOWANIE POZIOME

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (w skrócie ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
oznakowania poziomego dróg.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót, które
zostaną wykonane w ramach Zamówienia publicznego wymienionego w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem i odbiorem
oznakowania poziomego stosowanego na drogach o nawierzchni twardej.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciągłych
lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz innych linii związanych
z oznaczeniem określonych miejsc na tej nawierzchni.
1.4.2. Czas uŜytkowania - okres, podczas, którego oznakowanie drogi spełnia wszystkie wymagania wstępne
określone przez odpowiedni zarząd drogi.
1.4.3. Znaki podłuŜne - linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim kątem
występujące, jako linie segregacyjne lub krawędziowe, przerywane lub ciągłe.
1.4.4. Materiały do poziomego znakowania dróg - materiały zawierające rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalników lub punktowe elementy odblaskowe, które mogą zostać naniesione albo wbudowane przez
malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytłaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe,
stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyŜszonej. Materiały te powinny być
retrorefleksyjne.
1.4.5. Materiały do znakowania grubowarstwowego - materiały nakładane warstwą grubości od 4 do 5 mm.
NaleŜą do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimno.
1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi przepisami, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

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

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Dokument dopuszczający do stosowania materiałów
Materiały stosowane przez Wykonawcę do poziomego oznakowania dróg powinny spełniać warunki postawione
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków
drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach.
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Dopuszcza się wyłącznie materiały spełniające ustalenia Ustawy o wyrobach budowlanych – oznakowane
znakiem CE lub znakiem budowlanym B.
Materiał do poziomego oznakowania dróg powinien spełniać wymagania PN-EN 1436:2000 oraz PN-EN
1871:2003 oraz wymaganiom szczegółowym określonym są w „Warunkach technicznych POD-97”. PowyŜsze
zasady dotycząca takŜe oznakowania czasowego wykonanego materiałami lub farbami o barwie Ŝółtej.

2.3. Badanie materiałów, których jakość budzi wątpliwość
Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości jego lub
Inspektora co do jakości, w celu stwierdzenia czy odpowiadają one wymaganiom określonym w pkt. 2.4.
Badania powinny być wykonane zgodnie z niniejszą specyfikacją, określonych normach lub w uzupełnieniu
zgodnie z Warunkami Technicznymi POD-97.

2.4. Wymagania wobec materiałów do poziomego znakowania dróg
2.4.1. Materiały do oznakowania docelowego - grubowarstwowe
Materiałami do znakowania grubowarstwowego powinny być materiały umoŜliwiające nakładanie ich warstwą
grubości od 4 mm do 5 mm w postaci chemoutwardzalnych mas stosowanych na zimno, pod warunkiem
posiadanej deklaracji zgodności przez producenta z PN-EN 1436 i oznakowanych znakiem CE oraz
zaakceptowanych przez Inspektora.
Masy chemoutwardzalne powinny być substancjami jedno- lub dwuskładnikowymi, mieszanymi ze sobą w
proporcjach ustalonych przez producenta i nakładanymi na nawierzchnię odpowiednim aplikatorem. Masy te
powinny tworzyć warstwę kohezyjną w wyniku reakcji chemicznej.
Właściwości fizyczne materiałów do znakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich elementów
prefabrykowanych określa Aprobata techniczna, odpowiadająca wymaganiom POD-97.
2.4.2. Zawartość składników lotnych w materiałach do znakowania grubowarstwowego.
Zawartość składników lotnych (rozpuszczalników organicznych) nie powinna przekraczać w materiałach do
znakowania grubowarstwowego 2% (m/m).
Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen, ksylen) w
ilości większej niŜ 10%. Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających benzen i rozpuszczalniki
chlorowane.
2.4.3. Wymagania wobec materiałów ze względu na ochronę warunków pracy i środowiska
Materiały stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawierać substancji zagraŜających zdrowiu ludzi
i powodujących skaŜenie środowiska.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Materiały do oznakowania naleŜy przechowywać w zamkniętych opakowaniach z dala od źródeł ognia lub
ciepła, w zadaszonych magazynach w temperaturze od +5OC do +25OC lub wg zaleceń producenta oraz chronić
przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Trwałość materiałów (zachowanie właściwości chemicznych i fizycznych) składowanych w warunkach
określonych przez producenta nie powinna być krótsza niŜ 10 miesięcy od daty produkcji.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania poziomego
Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania poziomego, w zaleŜności od zakresu robót, powinien
wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu, zaakceptowanego przez Inspektora:
- specjalistyczny zmechanizowany sprzęt czyszczący z urządzeniem odpylającym,
- szczotki ręczne.
- spręŜarki,
- ręczne układarki do masy chemoutwardzalnej.
Wykonawca powinien dysponować sprzętem i oznakowaniem zabezpieczającym wykonywane prace.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Przewóz materiałów do poziomego znakowania dróg
Do rozwiezienia materiału mogą być uŜyte dowolne środki transportowe zaakceptowane przez Inspektora.
Materiały naleŜy przewozić krytymi środkami transportowymi, chroniąc opakowania przed uszkodzeniem
mechanicznym oraz zgodnie z prawem przewozowym. Materiały powinny być przewoŜone w sposób
gwarantujący zachowanie właściwości materiałów uwzględniając wymogi producenta.
Masę chemoutwardzalną naleŜy pakować zgodnie z PN-89/C-84100, w opakowania uzgodnione pomiędzy
producentem i Wykonawcą, mające wymiary zgodne z systemem wymiarowym opakowań wg PN-89/O-79021.
Wykonawca powinien Ŝądać od producenta, aby oznakowanie opakowań materiałów do poziomego znakowania
dróg było wykonane zgodnie z PN-O-79252, a ponadto, aby na kaŜdym opakowaniu był umieszczony trwały
napis zawierający:
- nazwę i adres producenta,
- datę produkcji i termin przydatności do uŜycia,
- masę netto,
- znak „CE” lub znak budowlany „B”,
- klasę zagroŜenia poŜarowego,
- ewentualne wskazówki dla Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Warunki atmosferyczne
W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosić co najmniej 5OC,
a wilgotność względna powietrza powinna być zgodna z zaleceniami Producenta lub wynosić co najwyŜej 80 %.

5.3. Jednorodność nawierzchni znakowanej
Poprawność wykonania znakowania
z Dokumentacją projektową.

wymaga

jednorodności

nawierzchni

znakowanej i

zgodności

5.4. Przygotowanie podłoŜa do wykonania znakowania
Przed wykonaniem znakowania poziomego naleŜy oczyścić powierzchnię nawierzchni malowanej z pyłu,
kurzu, piasku, smarów, olejów i innych zanieczyszczeń, przy uŜyciu sprzętu wymienionego w niniejszej
specyfikacji i zaakceptowanego przez Inspektora.
Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi być czysta i sucha.

5.5. Usuwanie istniejącego oznakowania poziomego
W przypadku konieczności usunięcia istniejącego oznakowania poziomego, czynność tę naleŜy wykonać jak
najmniej uszkadzając nawierzchnię.
Zaleca się wykonywać usuwanie oznakowania metodą zamalowania.
Środki zastosowane do usunięcia oznakowania nie mogą wpływać ujemnie na przyczepność nowego
oznakowania do podłoŜa, na jego szorstkość, trwałość oraz na właściwości podłoŜa.
Materiały pozostałe po usunięciu oznakowania naleŜy usunąć z drogi tak, aby nie zanieczyszczały środowiska,
w miejsce zaakceptowane przez Inspektora.

5.6. Przedznakowanie
W celu dokładnego wykonania poziomego oznakowania drogi, moŜna wykonać przedznakowanie, stosując się
do ustaleń zawartych w „Instrukcji o znakach drogowych poziomych” i wskazaniach Inspektora.
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Do wykonania przedznakowania moŜna stosować nietrwałą farbę, np. farbę silnie rozcieńczoną
rozpuszczalnikiem. Zaleca się wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Początek
i koniec znakowania naleŜy zaznaczyć małą kreską poprzeczną.

5.7. Wykonanie znakowania drogi
5.7.1. Wykonanie docelowego znakowania drogi
Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku ich braku
lub niepełnych danych - zgodne z poniŜszymi wskazaniami.
Materiał znakujący naleŜy nakładać równomierną warstwą o grubości ustalonej w ST i dokumentacji
projektowej, zachowując wymiary i ostrość krawędzi. Grubość nanoszonej warstwy zaleca się kontrolować przy
pomocy grzebienia pomiarowego na płytce szklanej lub metalowej, podkładanej na drodze malowarki. Ilość
materiału zuŜyta w czasie prac, określona przez średnie zuŜycie na metr kwadratowy, nie moŜe się róŜnić od
ilości ustalonej, więcej niŜ o 20%.
W przypadku dwuskładnikowych mas chemoutwardzalnych prace moŜna wykonywać ręcznie, przy uŜyciu
prostych urządzeń, np. typu „Plastomarker” lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
Za czas schnięcia oznakowania przyjmuje się czas upływający między wykonaniem oznakowania a jego
oddaniem do ruchu.
Czas schnięcia oznakowania nie powinien przekraczać czasu gwarantowanego przez producenta, z tym Ŝe nie
moŜe przekraczać 2 godzin.

6.2. Badanie przygotowania podłoŜa
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi być całkowicie czysta i sucha.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego
6.3.1. Badania wykonania oznakowania poziomego
Wykonawca wykonując znakowanie poziome przeprowadza przed rozpoczęciem kaŜdej pracy oraz w czasie jej
wykonywania, co najmniej raz dziennie następujące badania:
a) przed rozpoczęciem pracy:
- sprawdzenie oznakowania opakowań,
- wizualną ocenę stanu materiału, w zakresie jego jednorodności i widocznych wad,
- pomiar wilgotności względnej powietrza,
- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
b) w czasie wykonywania pracy:
- pomiar grubości warstwy oznakowania,
- pomiar czasu schnięcia,
- wizualną ocenę równomierności rozłoŜenia kulek szklanych dla oznakowania grubowarstwowego,
- pomiar poziomych wymiarów oznakowania,
- wizualną ocenę równomierności skropienia (rozłoŜenia materiału) na całej szerokości linii,
- oznaczenia czasu przejezdności.
Protokół z przeprowadzonych badań wraz z jedną próbką na blasze (300 x 250 x 0,8 mm) Wykonawca
powinien przechować do czasu upływu okresu gwarancji.
W przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania poziomego, Inspektor moŜe zlecić wykonanie
badań:
- widzialności w dzień,
- widzialności w nocy,
- szorstkości,
- odpowiadających wymaganiom podanym w odpowiednich normach i przepisach oraz wykonanych według
metod określonych w PN-EN 1423, PN-EN 1436 i POD-97. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą wadliwość
wykonanego oznakowania to koszt badań ponosi Wykonawca.
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6.4. Tolerancje wymiarów oznakowania
6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z Dokumentacją projektową i „Instrukcją
o znakach drogowych poziomych”, powinny odpowiadać następującym warunkom:
- szerokość linii moŜe róŜnić się od wymaganej o ± 5 mm,
- długość linii moŜe być mniejsza od wymaganej co najwyŜej o 50 mm lub większa co najwyŜej o 150 mm,
- dla linii przerywanych, długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie moŜe odbiegać od średniej liczonej
z 10 kolejnych cykli o więcej niŜ ± 50 mm długości wymaganej.
Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji ruchu, naleŜy
dokładnie usunąć zbędne stare oznakowanie.

6.5. Ocena wyników badań
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać usunięte i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową oznakowania poziomego jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych znaków.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeŜeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6. dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, w zaleŜności od przyjętego sposobu wykonania robót, moŜe
być dokonany po:
- oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
- przedznakowaniu,
- usunięciu istniejącego oznakowania poziomego.

8.3. Odbiór ostateczny
Odbioru ostatecznego naleŜy dokonać po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników pomiarów i
badań jakościowych określonych w punkcie 6.

8.4. Odbiór pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego naleŜy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego. Sprawdzeniu podlegają cechy
oznakowania określone w niniejszej specyfikacji.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt. 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje:
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
- oznakowanie i zabezpieczenie robót,
- dostarczenie i przygotowanie materiałów,
- oczyszczenie podłoŜa (nawierzchni),
- usunięcie istniejącego oznakowania,
- przedznakowanie,
- naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię drogi o kształtach i wymiarach zgodnych z Dokumentacją
projektową i „Instrukcją o znakach drogowych poziomych”,
- ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót,
- prace porządkowe,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-EN 1436:2000
PN-EN 1871:2003
PN-EN 1423:2000
PN-EN 1436-1:2000
PN-EN 1436-2:2000
PN-C-81400
PN-O-79252
PN-O-79021:1989

Wymagania dotyczące poziomych oznakowań dróg
Materiały do poziomego oznakowania dróg. Właściwości fizyczne
Materiały do poziomego oznakowania dróg. Materiały do posypywania. Kulki szklane,
kruszywo przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny
Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy odblaskowe.
Wymagania dotyczące charakterystyki nowego elementu
Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy odblaskowe. Część 2:
Badania terenowe
Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie. Wymagania
podstawowe.
Opakowania. System wymiarowy

10.2. Inne dokumenty
Załącznik do Dz. U. nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r. „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach”. Załączniki nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
Warunki techniczne. Poziome oznakowanie dróg. POD-97. Seria „I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55.
IBDiM, Warszawa, 1997.
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D-07.02.01

OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTĘP
1.1.

Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (w skrócie ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
oznakowania pionowego.

1.2.

Zakres stosowania Specyfikacji technicznej

ST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót, które zostaną wykonane w
ramach Zamówienia publicznego wymienionego w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.1.

1.3.

Zakres robót objętych Specyfikacją techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem i odbiorem
oznakowania pionowego.

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
wykonana z aluminium - jako jednolita lub składana.
1.4.3. Lico znaku - przednia część znaku, słuŜąca do podania treści znaku. Lico znaku moŜe być wykonane
jako malowane lub oklejane (folią odblaskową). W przypadkach szczególnych (znak z przejrzystych tworzyw
syntetycznych) lico znaku moŜe być zatopione w tarczy znaku.
1.4.4. Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe (wykonane jest
z materiału o odbiciu powrotnym - współdroŜnym).
1.4.5. Konstrukcja wsporcza znaku - słup., na którym zamocowana jest tarcza znaku, wraz z elementami
słuŜącymi do przymocowania tarczy (śruby, zaciski itp.).
1.4.6. Znak nowy - znak uŜytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesięcy od
daty produkcji.
1.4.7. Znak uŜytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dłuŜszy niŜ 3 miesiące od
daty produkcji.
1.4.8. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi przepisami, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

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

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Dopuszczenie do stosowania
Wszystkie materiały prefabrykowane uŜyte do znakowania pionowego powinny spełniać wymagania wyrobu
budowlanego dopuszczonego do stosowania zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych. Materiał powinien
posiadać aktualny certyfikat zgodności wydany przez właściwą jednostkę oraz deklarację zgodności producenta
z określonymi normami lub aprobatami technicznymi.
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Symbole i rozmiary znaków winny być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
Znaki drogowe powinny charakteryzować się następującymi cechami:
- dobrą widocznością w dzień i w nocy, w róŜnych warunkach atmosferycznych,
- dobrą i jednoznaczną czytelnością przekazywanej treści,
- trwałością min. 10 lat.
Odwrotna strona tarczy znaku i tabliczki, jeŜeli nie jest wykorzystana do umieszczania znaku dla jadających
z przeciwnego kierunku powinna zawierać dane identyfikujące producenta znaku, typ folii odblaskowej uŜytej
do wykonania znaku, miesiąc i rok produkcji znaku.

2.3. Materiały stosowane do fundamentów znaków
Beton do fundamentu znaków pionowych powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 206-1 oraz PN-B06265:2004. NaleŜy uŜyć betonu cementowego zwykłego o klasie C8/10 (warstwa wyrównawcza dla
fundamentów konstrukcji wsporczych) i C16/20 (fundament). Dopuszcza się zastosowanie prefabrykatów
betonowych.
Fundamenty pod konstrukcje wsporcze tablic naleŜy wykonać zgodnie z Dokumentacją projektową opracowaną
przez Wykonawcę.
2.3.1. Cement
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadający wymaganiom
PN-EN 197-1.
2.3.2. Kruszywo
Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620
2.3.3. Woda
Woda do betonu powinna zgodna z wymaganiami normy PN-EN 1008

2.4. Tarcza znaku
2.4.1. Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne
Materiały uŜyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a takŜe 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 (min. 10 lat).
2.4.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku
Producent lub dostawca znaku obowiązany jest przy dostawie określić, uzgodnioną z Zamawiającym, trwałość
znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a takŜe udostępnić na Ŝyczenie Wykonawcy:
- instrukcję montaŜu znaku,
- dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,
- instrukcję utrzymania znaku.
W przypadku konstrukcji wsporczej dla tablic drogowskazowych gwarancja moŜe być wystawiana
indywidualnie. Minimalny okres trwałości konstrukcji wsporczej powinien wynosić 10 lat.
2.4.3. Materiały do wykonywania tarczy znaku
Tarcze znaku naleŜy wykonać z blachy z aluminium lub stopów z aluminium. Blacha z aluminium lub stopów
aluminium powinna być odporna na korozję w warunkach zasolenia.
Wymagane grubości zgodnie z PN-EN 485-4:1997.
Znaki muszą spełniać następujące wymagania podane w PN-EN 12899-1.
2.4.4. Warunki wykonania tarczy znaku
Tarcza znaku powinna spełniać następujące wymagania:
- krawędzie tarczy znaku powinny być usztywnione na całym obwodzie poprzez ich podwójnie gięcie bez
nacięć, przewęŜeń włącznie z naroŜnikami. Szerokość drugiej zagiętej krawędzi jest nie mniejsza niŜ 10 mm.
Dopuszcza się zabezpieczenie krawędzi tarczy znaku na całym obwodzie ramą z profilu ceowego stalowego
ocynkowanego lub aluminiowego.
- powierzchnia czołowa tarczy znaku powinna być równa – bez wgięc, pofałdowań i otworów montaŜowych.
Dopuszczalna nierówność wynosi 1 mm/m.
- tarcza znaku powinna być zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi powłokami (np. fosforanową
i chromianową) wytworzonymi podczas obróbki chemicznej, a takŜe zabezpieczone powłoką lakierniczą
o grubości min. 60 µm w kolorze RAL 7037 uzyskaną w procesie lakierowania proszkowego.
- warunków bezpieczeństwa uŜytkowania – brak ostrych krawędzi.
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2.5. Konstrukcja wsporcza
2.5.1. Rury
Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74200:1998 w przypadku zastosowania rur stalowych ze szwem
oraz PN-H-74220:1984 w przypadku zastosowania rur stalowych bez szwu.
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. PoŜądane jest, aby rury były dostarczone
o długościach:
Dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką ±10mm,
Wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniŜej 3 m z naddatkiem 5 mm na kaŜde
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 1m
długości rury.
Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych w PN-H-84023-07:1989.
Rury powinny być dostarczone bez opakowań w wiązkach lub luzem względnie w opakowaniu uzgodnionym
z Zamawiającym. Rury powinny być cechowane indywidualnie lub na przywieszkach metalowych.

2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1. Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej
Znaki drogowe odblaskowe wykonuje się przez oklejenie tarczy znaku materiałem odblaskowym.
Dla znaków docelowych naleŜy stosować folię drugiej generacji.
2.6.2. Wymagania jakościowe znaku odblaskowego
Folie odblaskowe uŜyte 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 uniemoŜliwiać jej odłączenie od tarczy bez jej
zniszczenia.
Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzeŜy 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 uŜyciu folii odblaskowych powinien wynosić min 10 lat.
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 obrzeŜach 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 niŜ 2 mm.
Powstałe zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskową część znaku nie powinny być większe w kaŜdym
kierunku niŜ 2 mm.
Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek zarysowań powierzchni znaku.
Uszkodzenia folii nie mogą zniekształcać treści znaku - w przypadku występowania takiego zniekształcenia
znak musi być bezzwłocznie wymieniony.
Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek rys, sięgających przez warstwę folii do powierzchni tarczy
znaku. W znakach uŜytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe występujące w ich
otoczeniu ogniska korozyjne nie przekroczą wielkości określonych poniŜej.
W znakach nowych Ŝadna korozja tarczy znaku nie moŜe 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 Ŝadnym miejscu nie uległo ono zniszczeniu.

2.7. Materiały do montaŜu znaków
Wszelkie materiały do łączenia i mocowania znaków do konstrukcji wsporczych będą zabezpieczone przed
korozją metodą ocynkowania ogniowego. Elementy łączeniowe w postaci śrub, nakrętek i podkładek
spręŜystych będą pokryte powłokami antykorozyjnymi o klasie odpowiadającej stali kwasoodpornej. Nie
dopuszcza się stosowania elementów gumowych jako elementów łącznikowych.
Tarcze znaku wyposaŜone w stalowy profil konstrukcyjno-montaŜowy muszą pozwalać na montaŜ uchwytu
słuŜącego do zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej. Profil montaŜowy musi posiadać moŜliwość
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mocowania oprócz uchwytów równieŜ stalowych taśm montaŜowych do mocowania znaków na dowolnych
średnicach konstrukcji wsporczych.

2.8. Przechowywanie i składowanie materiałów
Cement stosowany do wykonania fundamentów dla pionowych znaków drogowych powinien być
przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08.
Kruszywo do betonu naleŜy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywami innych klas.
Prefabrykaty betonowe powinny być składowane na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłoŜu.
Prefabrykaty naleŜy układać na podkładach z zachowaniem prześwitu minimum 10 cm między podłoŜem
a prefabrykatem.
Znaki powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów działających korodująco
i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniami.
Tarcze znaków z naklejonym licem naleŜy opakować w sposób zapewniający ochronę folii lica przed
uszkodzeniem, z moŜliwością identyfikacji.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania pionowego
Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazać się moŜliwością
korzystania z następującego sprzętu:
- koparek,
- 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-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów do pionowego oznakowania dróg
Znaki powinny być dostarczone jako kompletne tzn. z osprzętem umoŜliwiającym ich montaŜ w terenie do
słupków wykonanych z rur stalowych o średnicy nie mniejszej niŜ 60 mm.
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08.
Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukcji wsporczych znaków, powinny być przewoŜone środkami
transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami.
Transport znaków, konstrukcji wsporczych i sprzętu (uchwyty, śruby, nakrętki itp.) powinien się odbywać
środkami transportowymi w sposób uniemoŜliwiający 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-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
Elementy montaŜowe muszą być zamocowane w taki sposób do tarcz, aby nie powodować zniekształcenia
strony lica tablicy.
Sposób umieszczania znaków powinien odpowiadać wymaganiom określonym w Szczegółowych warunków
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków
ich umieszczania na drogach.
128

D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót naleŜy wyznaczyć z zachowaniem skrajni drogowej:
- lokalizację znaku,
- wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.
Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków naleŜy zabezpieczyć w taki sposób, aby w czasie trwania
i odbioru robót istniała moŜliwość sprawdzenia lokalizacji znaków.
Lokalizacja znaku powinna być zgodna z Dokumentacją projektową.
Roboty rozbiórkowe znaków i tablic i naleŜy wykonać zgodnie z ST D-01.02.04 „Rozebranie elementów dróg”.

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 zaleceniami producenta znaku
lub wskazaniami Inspektora.
Wykopy fundamentowe powinny być wykonane w takim okresie, aby po ich zakończeniu moŜna było przystąpić
natychmiast do wykonania w nich robót fundamentowych.
Wykopy naleŜy zabezpieczyć przed napływem wód opadowych. Dno wykopu powinno być wyrównane. Przy
naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt naleŜy usunąć i miejsce wypełnić. Dno wykopu naleŜy zagęścić.
W przypadku fundamentów pod znaki mieszankę betonową naleŜy zagęścić poprzez sztychowanie. W
przypadku fundamentów pod konstrukcje wsporcze tablic drogowskazowych naleŜy wykonać warstwę
wyrównawczą gr. 10 cm z betonu C8/10 zagęszczonego zagęszczarkami płytowi przy konsystencji wilgotnej.
Fundament pod konstrukcje wsporczą naleŜy wykonać zgodnie z Dokumentacją projektową opracowaną przez
Wykonawcę.
Górna powierzchnia fundamentu powinna być równa z powierzchnią terenu z dokładnością ± 0,5 cm.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
- odchyłka od pionu, nie więcej niŜ ± 1 %,
- odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niŜ ± 2 cm,
- odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni utwardzonego pobocza nie więcej niŜ ± 5 cm,
przy zachowaniu minimalnej odległości umieszczenia znaku zgodnie z Instrukcją o znakach drogowych
pionowych oraz skrajni drogowej.

5.5. Połączenie tarczy znaku z konstrukcją wsporczą
Tarcza znaku powinna być zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób uniemoŜliwiających jej
przesunięcie lub obrót. Materiał i sposób wykonania połączenia tarczy znaku z konstrukcją wsporczą musi
umoŜliwiać, przy uŜyciu odpowiednich narzędzi, odłączenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cały okres
uŜytkowania znaku. JednakŜe zaleca się stosowanie elementów złącznych o konstrukcji uniemoŜliwiającej lub
znacznie utrudniającej ich rozłączenie przez osoby niepowołane.
Tarcza znaku składanego musi wykazywać pełną integralność podczas najechania przez pojazd w kaŜdych
warunkach kolizji. W szczególności – Ŝaden z segmentów lub elementów tarczy nie moŜe się od niej odłączać
w sposób powodujący naraŜenie kogokolwiek na niebezpieczeństwo lub szkodę.
Nie dopuszcza się zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób wymagający bezpośredniego
przeprowadzenia śrub mocujących przez lico znaku.

5.6. 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 uŜytkowania, przy czym wpływy zewnętrzne działające na
znak, nie mogą powodować zniekształcenia treści znaku.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych
Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inspektor moŜe
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 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 poniŜszej tablicy.
Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczonych na budowę
Lp. Rodzaj badania Liczba badań
Opis badań
Ocena
wyników badań
kaŜda
tarcza
i Powierzchnię
1
Sprawdzenie
zbadać
nieuzbrojonym Wyniki badań
tablica znaku
powierzchni
okiem. Do ew. sprawdzenia głębokości wad powinny być
pozostałe elementy – uŜyć dostępnych narzędzi (np. liniałów z zgodne z
5 do 10 wybranych czujnikiem, suwmiarek, mikrometrów itp.) wymaganiami
losowo elementów w Przeprowadzić uniwersalnymi przyrządami punktu 2
2
Sprawdzenie
kaŜdej dostarczonej pomiarowymi lub sprawdzianami (np.
wymiarów
partii
wyrobów liniałami, przymiarami itp.)
liczącej do 100
elementów
W przypadkach budzących wątpliwości Inspektor moŜe zlecić Wykonawcy zbadanie właściwości dostarczonych
wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 2. NiezaleŜnie Inspektor przez losowe
wybranie moŜe zlecić sprawdzenie barw i odblaskowości tarcz i tablic znaków drogowych oraz grubości powłok
kryjących na tylnej stronie tarcz.
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót
W czasie wykonywania robót naleŜy sprawdzać:
- zgodność wykonania znaków pionowych z Dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją oraz Warunkami
technicznymi (lokalizacja, wymiary, wysokość zamocowania znaków),
- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów,
- prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze,
- poprawność wykonania fundamentów pod konstrukcje wsporcze,
- poprawność ustawienia konstrukcji wsporczych.
Badania tarczy znaku naleŜy wykonać zgodnie z PN-88/C-81523 oraz PN-76/C-81521 w zakresie odporności
na działanie mgły solnej oraz wody.

6.4. Ocena wyników badań
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień niniejszej specyfikacji powinny zostać
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi są:
- szt. dla tarcz znaków drogowskazowych, z podziałem na powierzchnie,
- szt. dla konstrukcji wsporczych znaków.
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8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją i wymaganiami
Inspektora, jeŜeli 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 6.

8.3. Odbiór pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego naleŜy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego ustalonego w Umowie.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego (znaków i tablic) obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie i zabezpieczenie robót,
- dostarczenie materiałów,
- wykonanie wykopów pod fundamenty wraz z odwozem materiału z kosztami składowania,
- wykonanie fundamentów,
- ustawienie konstrukcji wsporczych,
- zamocowanie tarcz znaków drogowych i tablic drogowskazowych,
- rozbiórka znaków pionowych ustawionych czasowo,
- prace porządkowe,
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-EN 12899-1
Stałe pionowe znaki drogowe. Część 1: Znaki stałe
PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminium. Blachy, taśmy i płyty. Tolerancje kształtu i
wymiarów wyrobów walcowanych na zimno
PN-EN 10152
Wyroby płaskie stalowe walcowane na zimno ocynkowane elektrolitycznie do
obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
PN-EN 12767:2003 Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych.
Wymagania i metody badań.
PN-EN 206-1
Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
PN-B-06265:2004 Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania,
właściwości, produkcja i zgodność
PN-EN 12620
Kruszywa do betonu
PN-EN 197-1
Cement część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego uŜytku.
PN-EN 1080
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów
produkcji betonu
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PN-H-04651
PN-H-74200
PN-H-74220
PN-H-84023-07
BN-88/6731-08
PN-88/C-81523
PN-76/C-81521

Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej
środowiska
Rury stalowe ze szwem, gwintowane
Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia
Stal określonego zastosowania -- Stal na rury -- Gatunki
Cement. Transport i przechowywanie.
Wyroby lakierowe. Oznaczanie odporności powłok na działanie mgły solnej
Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowych na działanie wody oraz
oznaczanie nasiąkliwości

10.2. Inne dokumenty
Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 220, poz. 2181)
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
Prawo o ruchu drogowym z dnia 20.06.1997r. wraz z późniejszymi zmianami.
Załącznik do Dz. U. nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r. „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach”. Załączniki nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego
i warunków ich umieszczania na drogach.
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D-07.00.00

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU.

D.07.07.01. OŚWIETLENIE DRÓG
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru oświetlenia
drogowego związane z budową łącznika drogowego pomiędzy ulicami Pułaskiego i Cienistą w Mikołowie.

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy w zlecaniu i wykonaniu robót wymienionych w
punkcie 1.1, zgodnie z ST D-00.00.00.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budową
oświetlenia na drogach publicznych istniejących i projektowanych. Zakres obejmuje budowę oświetlenia drogowego
wzdłuŜ projektowanego łącznika drogowego pomiędzy ulicami Pułaskiego i Cienistą w Mikołowie tj 14szt słupów z
oprawami oraz 609 m kabla ziemnego.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie, słuŜąca do zamocowania oprawy
oświetleniowej na wysokości nie większej niŜ 14 m.
1.4.2. Maszt oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie za pomocą fundamentu, słuŜąca do
zamocowania opraw oświetleniowych na wysokości powyŜej 16 m.
1.4.3. Wysięgnik - element rurowy łączący słup oświetleniowy z oprawą.
1.4.4. Oprawa oświetleniowa - urządzenie słuŜące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia świetlnego
wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do przymocowania i połączenia z instalacją
elektryczną.
1.4.5. Kabel - przewód wieloŜyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogący
pracować pod i nad ziemią.
1.4.6. Ustój - rodzaj fundamentu dla słupów oświetleniowych.
1.4.7. Fundament - konstrukcja Ŝelbetowa zagłębiona w ziemi, słuŜąca do utrzymania masztu lub szafy oświetleniowej
w pozycji pracy.
1.4.8. Szafa oświetleniowa - urządzenie rozdzielczo-sterownicze bezpośrednio zasilające instalacje oświetleniowe.
1.4.9. Dodatkowa ochrona przeciwporaŜeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w wypadku pojawienia się
na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.
1.4.10. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D.00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Materiały do wykonania ustoju betonowego „na mokro”
2.2.1. Szalowanie
Szalowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu. Szalowanie powinno być skonstruowane w
sposób umoŜliwiający łatwy jego montaŜ i demontaŜ. Przed wypełnieniem masą betonową szalowanie powinno być
sprawdzone, aby wykluczało wyciek zaprawy z masy betonowej, moŜliwość zniekształceń lub odchyleń w betonowej
konstrukcji.
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2.2.2. Beton
Klasa betonu powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub wskazaniami InŜyniera, lecz nie niŜsza niŜ
klasa B 30. Beton powinien odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 1, według PN-88/B-06250 [3].
Tablica 1. Wymagania dla betonu klasy B 30 wg [3]
Lp.

Właściwość

Wartość

1

Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie, MPa

30

2

Nasiąkliwość betonu, %

5

3

Odporność betonu na działanie mrozu, stopień mrozoodporności

F 50

Składnikami betonu są: cement, kruszywo, woda i domieszki.
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim marki 35, odpowiadający wymaganiom
PN-88/B-30000 [6]. Cement powinien być dostarczany w opakowaniach spełniających wymagania BN-88/6731-08
[22] i składowany w dobrze wentylowanych, suchych i zadaszonych pomieszczeniach.
Kruszywo do betonu (piasek, grys) powinno odpowiadać wymaganiom PN-86/B-06712 [4].
Woda powinna być odmiany „1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250 [8].
Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane, jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST
lub wskazania InŜyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczących rodzaju domieszek, ich dobór powinien
być dokonany zgodnie z zaleceniami PN-88/B-06250 [3]. Domieszki powinny odpowiadać PN-85/B-23010 [5].

2.3. Materiały stosowane przy układaniu kabli
2.3.1. Piasek
Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien być co najmniej gatunku „3”, odpowiadającego wymaganiom
BN-87/6774-04 [24].
2.3.2. Folia
Folia słuŜąca do osłony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna być folią kalandrowaną z
uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadającą wymaganiom BN-68/6353-03 [21].

2.4. Elementy gotowe
2.4.1. Fundamenty prefabrykowane
Pod maszty i szafy oświetleniowe zaleca się stosowanie fundamentów prefabrykowanych według ustaleń
dokumentacji projektowej. Ogólne wymagania dotyczące fundamentów konstrukcji określone są w PN-80/B-03322 [1].
W zaleŜności od konkretnych warunków lokalizacyjnych i rodzaju wód gruntowych, naleŜy wykonać
zabezpieczenie antykorozyjne według SST, zgodnie z „Instrukcją zabezpieczeń przed korozją konstrukcji betonowych”
[35].
Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłoŜu,
na przekładkach z drewna sosnowego.
2.4.2. Rury betonowe
Rury betonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym przez BN-75/8971-06 [28]. Dla wykonania
ustojów pod słupy oświetleniowe zaleca się stosowanie rur typu RA 600 z betonu klasy B 10.
Składowanie rur betonowych powinno odbywać się na terenie utwardzonym z moŜliwością odprowadzenia
wód opadowych w pozycji wbudowania.
2.4.3. Przepusty kablowe
Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali,
wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego.
Rury uŜywane do wykonania przepustów powinny być dostatecznie wytrzymałe na działające na nie
obciąŜenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnie dla
ułatwienia przesuwania się kabli.
Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW) o średnicy wewnętrznej nie
mniejszej niŜ 90 mm. Rury powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/C-89205 [9].
Rury na przepusty kablowe naleŜy przechowywać na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.
2.4.4. Kable
Kable uŜywane do oświetlenia dróg powinny spełniać wymagania PN-93/E-90401 [17]. Zaleca się stosowanie
kabli o napięciu znamionowym 0,6/1 kV, cztero- lub pięcioŜyłowych o Ŝyłach aluminiowych w izolacji polwinitowej.
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Przekrój Ŝył powinien być dobrany w zaleŜności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej temperatury
nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony przeciwporaŜeniowej w przypadku
zerowania ochronnego.
Nie zaleca się stosowania kabli o przekroju większym niŜ 50 mm2.
Bębny z kablami naleŜy przechowywać w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
2.4.5. Źródła światła i oprawy
JeŜeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to naleŜy dla oświetlenia drogowego stosować źródła
światła i oprawy spełniające wymagania PN-83/E-06305 [15].
Ze względu na wysoką skuteczność świetlną, trwałość i stałość strumienia świetlnego w czasie oraz
oddawanie barw, zaleca się stosowanie wysokopręŜnych lamp sodowych, rtęciowych lub rtęciowych z halogenkami.
Oprawy powinny charakteryzować się szerokim ograniczonym rozsyłem światła. Ze względów
eksploatacyjnych stosować naleŜy oprawy o konstrukcji zamkniętej, stopniu zabezpieczenia przed wpływami
zewnętrznymi komory lampowej IP 54 i klasą ochronności I.
Elementy oprawy, takie jak układ optyczny i korpus, powinny być wykonane z materiałów nierdzewnych.
Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niŜszej niŜ -5oC i wilgotności
względnej powietrza nie przekraczającej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/O-79100 [19].
2.4.6. Słupy i maszty oświetleniowe
Słupy i maszty oświetleniowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową dla konkretnego
obiektu.
Dla oświetlenia dróg, poza szczególnymi przypadkami, naleŜy stosować typowe słupy oświetleniowe
betonowe i stalowe umoŜliwiające zawieszenie opraw na wysokości 10 i 12 m oraz maszty o wysokości zawieszenia
opraw 16 i 18 m.
Słupy i maszty powinny przenieść obciąŜenia wynikające z zawieszenia opraw i wysięgników oraz parcia
wiatru dla II i III strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100 [12].
KaŜdy słup powinien posiadać w swej górnej części odpowiedniej średnicy rurę stalową dla zamocowania
wysięgnika rurowego i osłony stoŜkowej.
W dolnej części słupy i maszty powinny posiadać jedną lub dwie wnęki zamykane drzwiczkami.
Wnęka lub wnęki powinny być przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowozaciskowej, posiadającej podstawy bezpiecznikowe 25 A (w ilości zaleŜnej od ilości zainstalowanych opraw) i cztery
lub pięć zacisków do podłączenia dwóch Ŝył kabla o przekroju do 50 mm2.
Stalowe słupy i maszty winny być wykonane ze stali profilowej St 3 SX i stali rurowej R 35. Ich powierzchnie
wewnętrzne powinny być oczyszczone i powleczone warstwą ochronną z bitizolu o grubości min. 120 µm. Strona
zewnętrzna po oczyszczeniu II stopnia powinna być malowana trzema warstwami farb; antykorozyjną, podkładową i
nawierzchniową. Farba nawierzchniowa powinna być koloru szarego (mieszanina kolorów 51 i 81 w stosunku 1:1).
Elementy powinny być proste w granicach dopuszczalnych odchyłek podanych w dokumentacji projektowej i
PN-90/B-03200 [7]. Spoiny nie mogą wykazywać pęknięć, a otwory na elementy łączące nie powinny mieć
podniesionych krawędzi.
Składowanie słupów i masztów oświetleniowych na placu budowy, powinno być na wyrównanym podłoŜu w
pozycji poziomej, z zastosowaniem przekładek z drewna miękkiego.
2.4.7. Wysięgniki
Wysięgniki powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową lub SST. JeŜeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje inaczej, to naleŜy wysięgniki wykonywać z rur stalowych bez szwu o znaku R 35 i średnicy
zewnętrznej od 60,3 do 76,1 mm. Grubość ścianki rury nie powinna przekraczać 8 mm.
Ramiona lub ramię wysięgnika powinno być nachylone pod kątem 5 stopni od poziomu, a ich wysięg
powinien być zawarty od 1,0 m do 4,0 m. Wysięgniki powinny być dostosowane do opraw i słupów oświetleniowych
uŜywanych do oświetlenia dróg.
Wysięgniki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie powłokami malarskimi z zewnątrz i asfaltowymi
wewnątrz rur, tak jak słupy i maszty oświetleniowe.
Składowanie wysięgników na placu budowy powinno być w miejscu suchym i zabezpieczonym przed ich
uszkodzeniem.
2.4.8. Kapturek osłonowy
Kapturek osłonowy naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową dla konkretnego wysięgnika i słupa
oświetleniowego.
2.4.9. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa
Tabliczkę bezpiecznikowo-zaciskową naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub SST.
Tabliczka powinna posiadać odpowiednią ilość podstaw bezpiecznikowych 25 A oraz cztery lub pięć
zacisków przystosowanych do podłączenia dwóch Ŝył kabla o przekroju do 50 mm2.
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2.4.10. Szafa oświetleniowa
Szafa oświetleniowa powinna być zgodna z dokumentacją projektową i odpowiadać wymaganiom PN-91/E05160/01 [14], jako konstrukcja wolnostojąca na fundamencie betonowym prefabrykowanym o stopniu ochrony IP 33.
Szafa powinna być przystosowana do sieci kablowej tak od strony zasilania jak i odbioru i wykonana na napięcie
znamionowe 380/220 V, 50 Hz.
Szafa oświetleniowa powinna składać się z członów:
− zasilającego dostosowanego do podłączenia kabla o przekroju Ŝył do 120 mm2, składającego się z podstaw
bezpiecznikowych 200 A lub łącznika ręcznego 200 A,
− odbiorczego składającego się z min. 6 pól odpływowych, wyposaŜonego w gniazda bezpiecznikowe BiGs 63 A i
styczniki 200 A, które bezpośrednio włączają i wyłączają oświetlenie. Do podłączenia kabli odbiorczych, człon
powinien posiadać uniwersalne zaciski śrubowe umoŜliwiające przykręcenie Ŝył o przekroju do 70 mm2 bez
uŜywania końcówek kablowych,
− pomiarowego, słuŜącego do pomiaru energii elektrycznej,
− sterowniczego realizującego lokalne wymagania zawarte w dokumentacji projektowej lub SST.
Ponadto szafa oświetleniowa powinna umoŜliwiać wyłączanie części oświetlenia oraz pracę w pierścieniu
sterowniczym ze sterowaniem zdalnym i miejscowym.
Składowanie szafy oświetleniowej powinno odbywać się w zamkniętym, suchym pomieszczeniu,
zabezpieczonym przed dostawaniem się kurzu i przed uszkodzeniami mechanicznymi.
2.4.11. świr na podsypkę
świr na podsypkę pod prefabrykowane elementy betonowe powinien być klasy co najmniej III i odpowiadać
wymaganiom BN-66/6774-01 [23].
2.4.12. Kit uszczelniający
Do uszczelniania połączenia słupa z wysięgnikiem i kapturkiem osłonowym moŜna stosować wszelkie rodzaje
kitów spełniające wymagania BN-80/6112-28 [20].

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania oświetlenia drogowego
Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia drogowego winien wykazać się moŜliwością korzystania
z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót:
− Ŝurawia samochodowego,
− samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem,
− wiertnicy na podwoziu samochodowym ze świdrem ∅ 70 cm,
− spawarki transformatorowej do 500 A,
− zagęszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,
− ręcznego zestawu świdrów do wiercenia poziomego otworów do ∅ 15 cm,
− urządzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejącymi drogami.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów i elementów oświetleniowych
Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się moŜliwością korzystania z
następujących środków transportu:
− samochodu skrzyniowego,
− przyczepy dłuŜycowej,
− samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem,
− samochodu dostawczego,
− przyczepy do przewoŜenia kabli.
Na środkach transportu przewoŜone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych
elementów.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Wykopy pod fundamenty i kable
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności
rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych.
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zaleŜności od głębokości wykopu,
ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca się wykonywanie wykopów
wąskoprzestrzennych ręcznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadać wymaganiom
BN-83/8836-02 [25].
Wykopy pod słupy oświetleniowe zaleca się wykonywać mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na
podwoziu samochodowym.
W obu wypadkach wykopy wykonane powinny być bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie
z PN-68/B-06050 [2].
Wykop rowka pod kabel powinien być zgodny z dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami InŜyniera.
Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny być wykonane w sposób
zapewniający ich stateczność.
W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, naleŜy powierzchnię terenu
wyprofilować ze spadkiem umoŜliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu.
Zasypanie fundamentu lub kabla naleŜy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. darniny,
korzeni, odpadków). Zasypanie naleŜy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi
lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95 według BN-77/8931-12 [26].
Zagęszczenie naleŜy wykonywać w taki sposób aby nie spowodować uszkodzeń fundamentu lub kabla.
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu lub kabla, naleŜy rozplantować w pobliŜu
lub odwieźć na miejsce wskazane w SST lub przez InŜyniera.

5.3. Wykonanie ustojów pod słupy oświetleniowe
JeŜeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to naleŜy stosować proste do wykonania ustoje z
uŜyciem rur betonowych ∅ 60 cm długości 1,0 m, z betonu B 10 i piasku.
Konstrukcja ustoju powinna uwzględniać rodzaj gruntu, typ wysięgnika i oprawy oraz powinna wytrzymać
parcie wiatru dla II i III strefy wiatrowej. Górna część konstrukcji ustoju powinna znajdować się 10 cm pod
powierzchnią gruntu.

5.4. MontaŜ fundamentów prefabrykowanych
MontaŜ fundamentów naleŜy wykonać zgodnie z wytycznymi montaŜu dla konkretnego fundamentu,
zamieszczonymi w dokumentacji projektowej.
Fundament powinien być ustawiany przy pomocy dźwigu, na 10 cm warstwie betonu B 10, spełniającego
wymagania PN-88/B-06250 [3] lub zagęszczonego Ŝwiru spełniającego wymagania BN-66/6774-01 [23].
Przed jego zasypaniem naleŜy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek i
poziom górnej powierzchni, do której przytwierdzona jest płyta mocująca.
Maksymalne odchylenie górnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyć 1:1500, z
dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia ± 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno być wykonane z
dokładnością ± 10 cm.

5.5. MontaŜ masztów
Przed przystąpieniem do montaŜu masztu naleŜy sprawdzić stan powierzchni stykowych elementów
łączeniowych, oczyszczając je z brudu, lodu itp. oraz stan powłoki antykorozyjnej, którą w przypadku uszkodzenia
podczas transportu, naleŜy uzupełnić.
Maszt ustawiać naleŜy przy pomocy dźwigu. Podczas podnoszenia masztu naleŜy zwrócić uwagę, aby nie
spowodować odkształcenia elementów lub ich zniszczenia.
Przed zdjęciem z haka, ustawiany maszt powinien być zabezpieczony przed upadkiem.
Nakrętki śrub mocujących maszt powinny być dokręcane dwustadiowo i trwale zabezpieczone przed
odkręceniem.
Odchyłka osi masztu od pionu nie moŜe być większa od 0,001 wysokości masztu.
Po wykonaniu robót montaŜowych naleŜy sprawdzić stan powierzchni malowanych i w przypadku
miejscowych ubytków, uzupełnić powłokę malując zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej.
Nie naleŜy malować przy temperaturze otoczenia niŜszej niŜ 5oC i wilgotności względnej powietrza przekraczającej
80%.
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5.6. MontaŜ słupów
Słupy naleŜy ustawiać dźwigiem w uprzednio przygotowane i częściowo wykonane ustoje. Spód słupa
powinien opierać się na warstwie betonu marki B 10 wg PN-88/B-06250 [3] grubości min. 10 cm lub na płycie
chodnikowej o wymiarach 50 x 50 x 7 cm.
Głębokość posadowienia słupa oraz typ fundamentu naleŜy wykonać według dokumentacji projektowej.
Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moŜe być większa niŜ 0,001 wysokości słupa.
Słup naleŜy ustawiać tak, aby jego wnęka znajdowała się od strony chodnika, a przy jego braku, od strony
przeciwnej niŜ nadjeŜdŜające pojazdy oraz nie powinna być połoŜona niŜej niŜ 20 cm od powierzchni chodnika lub
gruntu.

5.7. MontaŜ wysięgników
Wysięgniki naleŜy montować na słupach stojących przy pomocy dźwigu i samochodu z balkonem.
Część pionową wysięgnika naleŜy wsunąć do oporu w rurę znajdującą się w górnej części słupa
oświetleniowego i po ustawieniu go w pionie naleŜy unieruchomić go śrubami, znajdującymi się w nagwintowanych
otworach.
Zaleca się ustawianie pionu wysięgnika przy obciąŜeniu go oprawą lub cięŜarem równym cięŜarowi oprawy.
Połączenia wysięgnika ze słupem naleŜy chronić kapturkiem osłonowym. Szczeliny pomiędzy kapturkiem
osłonowym, wysięgnikiem i rurą wierzchołkową słupa, naleŜy wypełnić kitem miniowym.
Wysięgniki powinny być ustawione pod kątem 90 stopni z dokładnością ± 2 stopnie do osi jezdni lub stycznej
do osi w przypadku, gdy jezdnia jest w łuku.
NaleŜy dąŜyć, aby części ukośne wysięgników znajdowały się w jednej płaszczyźnie równoległej do
powierzchni oświetlanej jezdni.

5.8. MontaŜ opraw
MontaŜ opraw na wysięgnikach naleŜy wykonywać przy pomocy samochodu z balkonem.
KaŜdą oprawę przed zamontowaniem naleŜy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie
zaświecenia się lampy).
Oprawy naleŜy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów i wysięgników.
NaleŜy stosować przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej z Ŝyłami miedzianymi o przekroju Ŝyły nie
mniejszym niŜ 1 mm2.
Ilość przewodów zaleŜna jest od ilości opraw.
Od tabliczki bezpiecznikowej do kaŜdej oprawy naleŜy prowadzić po dwa przewody. Oprawy naleŜy
mocować na wysięgnikach i głowicach masztów w sposób wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do
nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w połoŜenie pracy.
Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego połoŜenia pod wpływem
warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej.

5.9. Układanie kabli
Kable naleŜy układać w trasach wytyczonych przez fachowe słuŜby geodezyjne. Układanie kabli powinno być
zgodne z normą PN-76/E-05125 [13].
Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie
itp.
Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niŜ 0oC.
Kabel moŜna zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być moŜliwie
duŜy, jednak nie mniejszy niŜ 10-krotna zewnętrzna jego średnica.
Bezpośrednio w gruncie kable naleŜy układać na głębokości 0,7 m z dokładnością ± 5 cm na warstwie piasku
o grubości 10 cm z przykryciem równieŜ 10 cm warstwą piasku, a następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości co
najmniej 15 cm.
Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdłuŜ całej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, naleŜy
układać folię koloru niebieskiego szerokości 20 cm.
Przy skrzyŜowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel naleŜy układać w przepustach
kablowych. Przepusty powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się do ich wnętrza wody i przed ich
zamuleniem.
W miejscach skrzyŜowań kabli z istniejącymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca się wykonywanie
przepustów kablowych metodą wiercenia poziomego, przewidując po jednym przepuście rezerwowym na kaŜdym
skrzyŜowaniu.
Kabel ułoŜony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki identyfikacyjne.
Na mostach i wiaduktach kable naleŜy układać w sposób zapewniający:
− nienaruszalność konstrukcji i nieosłabienie wytrzymałości mechanicznej mostu lub wiaduktu,
− łatwość układania, montaŜu, kontroli, napraw i ochronę kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie prac
związanych z naprawą i konserwacją konstrukcji.
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Zaleca się przy latarniach, szafie oświetleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie 2-metrowych
zapasów eksploatacyjnych kabla.
Po wykonaniu linii kablowej naleŜy pomierzyć rezystancję izolacji poszczególnych odcinków kabla
induktorem o napięciu nie mniejszym niŜ 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moŜe być mniejsza niŜ 20 Momów/m.
ZbliŜenia i odległości kabla od innych instalacji podano w tablicy 2.
Tablica 2. Odległości kabla sygnalizacyjnego od innych urządzeń podziemnych

Lp.

Rodzaj urządzenia podziemnego

Najmniejsza dopuszczalna
odległość w cm
pionowa przy
skrzyŜowaniu

pozioma przy
zbliŜeniu

1

Kable elektroenergetyczne na napięcie
znamionowe sieci do 1 kV

25

10

2

Kable elektroenergetyczne na napięcie
znamionowe sieci wyŜsze niŜ 1 kV

50

10

3

Kable telekomunikacyjne

50

50

4

Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne,
gazowe z gazami niepalnymi

50 *)

50

5

Rurociągi z cieczami palnymi

50 *)

100

6

Rurociągi z gazami palnymi

7

Części podziemne linii napowietrznych (ustój,
podpora, odciąŜka)

-

80

8

Ściany budynków i inne budowle, np. tunele,
kanały

-

50

wg PN-91/M-34501 [18]

*) NaleŜy zastosować przepust kablowy.

5.10. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporaŜeniowej
System dodatkowej ochrony przeciwporaŜeniowej dla instalacji oświetleniowej, do czasu ukazania się nowych
przepisów, moŜe być stosowany jako zerowanie lub uziemienie ochronne.
Jest to uzaleŜnione od istniejącego systemu zastosowanego w konkretnej sieci zasilającej szafę oświetleniową,
oraz od warunków technicznych przyłączenia wydanych przez zakład energetyczny.
5.10.1. Zerowanie
Zerowanie polega na połączeniu części przewodzących dostępnych z uziemionym przewodem ochronnym PE
lub ochronno-neutralnym PEN i powodującym w warunkach zakłóceniowych odłączenie zasilania.
Dodatkowo przy szafie oświetleniowej, na końcu linii oświetleniowej i na końcu kaŜdego odgałęzienia o
długości większej niŜ 200 m, naleŜy wykonać uziomy, których rezystancja nie moŜe przekraczać 5 omów.
Zaleca się wykonywanie uziomu prętowego z uŜyciem prętów stalowych
∅ 20 mm, nie krótszych
niŜ 2,5 m, połączonych bednarką ocynkowaną 25 x 4 mm.
Uziom z zaciskami zerowymi znajdującymi się w szafie oświetleniowej i latarniach, naleŜy łączyć
przewodami uziomowymi o przekrojach nie mniejszych od przekroju uziomu poziomego.
5.10.2. Uziemienie
Uziemienie polega na połączeniu części przewodzących dostępnych z uziomami w sposób powodujący
samoczynne odłączenie zasilania, w warunkach zakłóceniowych
. Zaleca się wykonywanie uziomu taśmowego, układając w jednym rowie z kablem oświetleniowym, bednarkę
ocynkowaną 25 x 4 mm, która następnie powinna być wprowadzona do wnęk latarń, masztów i szafy oświetleniowej i
połączona z zaciskami ochronnymi. Zaciski te mogą spełniać równieŜ rolę zacisków probierczych.
Ewentualne łączenie odcinków bednarki naleŜy wykonywać przez spawanie.
Bednarka w ziemi nie powinna być układana płycej niŜ 0,6 m i powinna być zasypana gruntem bez kamieni,
Ŝwiru i gruzu.
Od zacisków ochronnych do elementów przewodzących dostępnych, naleŜy układać przewody miedziane o
przekroju nie mniejszym niŜ 2,5 mm2.
Przewody te powinny być chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Wykopy pod fundamenty i kable
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian wykopu powinno być zgodne z dokumentacją projektową i SST.
Po zasypaniu fundamentów, ustojów lub kabli naleŜy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu wg p. 5.2 oraz
sprawdzić sposób usunięcia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3. Fundamenty i ustoje
Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu zewnętrznego oraz
wytrzymałości.
Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami
PN-80/B-03322 [1] i PN-88/B-30000 [6]. Ponadto naleŜy sprawdzić dokładność ustawienia w planie i rzędne
posadowienia.

6.4. Latarnie i maszty oświetleniowe
−
−
−
−
−

Elementy latarń i masztów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i BN-79/9068-01 [30].
Latarnie i maszty oświetleniowe, po ich montaŜu, podlegają sprawdzeniu pod względem:
dokładności ustawienia pionowego słupów,
prawidłowości ustawienia wysięgnika i opraw względem osi oświetlanej jezdni,
jakości połączeń kabli i przewodów na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,
jakości połączeń śrubowych słupów, masztów, wysięgników i opraw,
stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów.

6.5. Linia kablowa
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych naleŜy przeprowadzić następujące pomiary:
głębokości zakopania kabla,
grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem,
odległości folii ochronnej od kabla,
rezystancji izolacji i ciągłości Ŝył kabla.
Pomiary naleŜy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjątkiem pomiarów rezystancji i ciągłości
Ŝył kabla, które naleŜy wykonywać dla kaŜdego odcinka kabla.
Ponadto naleŜy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

−
−
−
−

6.6. Instalacja przeciwporaŜeniowa
Podczas wykonywania uziomów taśmowych naleŜy wykonać pomiar głębokości ułoŜenia bednarki oraz
sprawdzić stan połączeń spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzić wskaźnik zagęszczenia i rozplantowanie gruntu.
Pomiary głębokości ułoŜenia bednarki naleŜy wykonywać co 10 m, przy czym bednarka nie powinna być
zakopana płycej niŜ 60 cm.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.
Po wykonaniu uziomów ochronnych naleŜy wykonać pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mogą
być gorsze od wartości podanych w dokumentacji projektowej lub SST.
Po wykonaniu instalacji oświetleniowej naleŜy pomierzyć (przy zerowaniu) impedancje pętli zwarciowych dla
stwierdzenia skuteczności zerowania.
Wszystkie wyniki pomiarów naleŜy zamieścić w protokóle pomiarowym ochrony przeciwporaŜeniowej.

6.7. Pomiar natęŜenia oświetlenia
Pomiary naleŜy wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godz. od włączenia lamp. Lampy przed pomiarem
powinny być wyświecone minimum przez 100 godzin. Pomiary naleŜy wykonywać przy suchej i czystej nawierzchni,
wolnej od pojazdów, pieszych i jakichkolwiek obiektów obcych, mogących zniekształcić przebieg pomiaru. Pomiarów
nie naleŜy przeprowadzać podczas nocy księŜycowych oraz w złych warunkach atmosferycznych (mgła, śnieŜyca,
unoszący się kurz itp.). Do pomiarów naleŜy uŜywać przyrządów pomiarowych o zakresach zapewniających przy
kaŜdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% całej skali na danym zakresie.
Pomiary natęŜenia oświetlania naleŜy wykonywać za pomocą luksomierza wyposaŜonego w urządzenie do
korekcji kątowej, a element światłoczuły powinien posiadać urządzenie umoŜliwiające dokładne poziomowanie
podczas pomiaru.
Pomiary naleŜy przeprowadzać dla punktów jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032 [10].
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6.8. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach ST zostaną przez
InŜyniera odrzucone.
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST zostaną rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową dla linii kablowej jest metr, a dla latarni, masztów i szaf oświetleniowych jest sztuka.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli
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:
wykopy pod fundamenty i kable,
wykonanie fundamentów i ustojów,
ułoŜenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
wykonanie uziomów taśmowych.

8.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować, oprócz dokumentów wymienionych w
punkcie 8.5 ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”:
− geodezyjną dokumentację powykonawczą,
− protokóły z dokonanych pomiarów skuteczności zerowania zastosowanej ochrony przeciwporaŜeniowej.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni, masztów lub szaf oświetleniowych obejmuje odpowiednio:
wyznaczenie robót w terenie,
dostarczenie materiałów,
wykopy pod fundamenty lub kable,
wykonanie fundamentów lub ustojów,
zasypanie fundamentów, ustojów i kabli, zagęszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru
gruntu,
montaŜ masztów, słupów, wysięgników, opraw, szafy oświetleniowej i instalacji przeciwporaŜeniowej,
układanie kabli z podsypką i zasypką piaskową oraz z folią ochronną,
podłączenie zasilania,
sprawdzenie działania oświetlenia z pomiarem natęŜenia oświetlenia,
sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
konserwacja urządzeń do chwili przekazania oświetlenia Zamawiającemu.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-80/B-03322
2. PN-68/B-06050
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

PN-88/B-06250
PN-86/B-06712
PN-85/B-23010
PN-88/B-30000
PN-90/B-03200
PN-88/B-32250
PN-80/C-89205
PN-76/E-02032
PN-55/E-05021
PN-75/E-05100
PN-76/E-05125
PN-91/E-05160/01

15. PN-83/E-06305
16. PN-79/E-06314
17. PN-93/E-90401

18. PN-91/M-34501
19. PN-86/O-79100
20. BN-80/6112-28
21. BN-68/6353-03
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

BN-88/6731-08
BN-66/6774-01
BN-87/6774-04
BN-83/8836-02
BN-77/8931-12
BN-72/8932-01
BN-83/8971-06
BN-89/8984-17/03
BN-79/9068-01

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badań przy
odbiorze
Beton zwykły
Kruszywa mineralne do betonu
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia
Cement portlandzki
Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
Oświetlenie dróg publicznych
Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciąŜalności przewodów i kabli
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa
Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące zestawów
badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań typu
Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania
Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne
Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na
napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na
napięcie znamionowe 0,6/1 kV
Gazociągi i instalacje gazownicze. SkrzyŜowania gazociągów z przeszkodami
terenowymi. Wymagania
Opakowania transportowe. Odporność na naraŜanie mechaniczne. Wymagania i
badania
Kit miniowy
Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu
suspensyjnego
Cement. Transport i przechowywanie
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i pospółka
Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne
Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i Ŝelbetowe WIPRO
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i badania.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
oświetleniowych i energetycznych linii napowietrznych

10.2. Inne dokumenty
31. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.
32. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych i rozbiórkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.)
33. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych - Część V. Instalacje elektryczne, 1973 r.
34. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporaŜeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn.
26.11.1990 r.)
35. Instrukcja zabezpieczeń przed korozją konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r.
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KRAWĘśNIKI BETONOWE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (w skrócie ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z ustawieniem krawęŜników betonowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej
ST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót, które zostaną wykonane w
ramach Zamówienia publicznego wymienionego w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem krawęŜników
betonowych. Lokalizację robót określono w Dokumentacji projektowej.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. KrawęŜniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające nawierzchnie drogowe, pasy
dzielące, wyspy kierujące itp.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

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

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi są:
- krawęŜniki betonowe/najazdowe,
- piasek na podsypkę i do zapraw,
- cement do podsypki i zapraw,
- woda,
- materiały do wykonania ławy pod krawęŜniki.

2.3. KrawęŜniki betonowe - wymagania techniczne
Dostarczony krawęŜnik powinien posiadać aktualną Aprobatę techniczną i Deklarację producenta.
2.3.1. Kształt i wymiary
Kształt i wymiary krawęŜników betonowych przedstawiono w Dokumentacji projektowej.
2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie krawęŜników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
2.3.3. Składowanie
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KrawęŜniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów,
rodzajów, odmian, gatunków i wielkości.
KrawęŜniki betonowe naleŜy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach:
grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niŜ szerokość krawęŜnika.

2.4. Materiały na podsypkę i do zapraw
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową 1:4 powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620, a do zaprawy
cementowo-piaskowej 1:2 PN-EN 13139.
Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy
wytrzymałościowej nie mniejszej niŜ „32,5”, wg PN-EN 197-1.
Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008.

2.5. Materiały na ławy
Do wykonania ław z oporem pod krawęŜniki naleŜy stosować, dla ławy betonowej - beton klasy B20, wg PN-B06250 (C16/20 wg PN-EN 206-1).

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 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-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport krawęŜników
KrawęŜniki betonowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportowymi.
KrawęŜniki betonowe układać naleŜy na środkach transportowych w paletach przygotowanych przez
producenta.

4.3. Transport pozostałych materiałów
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
Kruszywa moŜna 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.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod ławy
Koryto pod ławy naleŜy wykonywać zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.
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Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie ław
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich naleŜy
stosować szalowanie.
Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio
w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław naleŜy wykonywać zgodnie
z wymaganiami PN-B-06251, przy czym naleŜy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną
masą zalewową.

5.4. Ustawienie krawęŜników betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania krawęŜników
Światło (odległość górnej powierzchni krawęŜnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami Dokumentacji
projektowej.
Ustawienie krawęŜników powinno być zgodne z BN-64/8845-02.
Ustawianie krawęŜników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości
5 cm po zagęszczeniu.
5.4.2. Wypełnianie spoin
Spoiny krawęŜników nie powinny przekraczać szerokości 3 mm. Spoiny naleŜy wypełnić zaprawą cementowopiaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawęŜników zaprawą cementowo-piaskową stosuje
się wyłącznie do krawęŜników ustawionych na ławie betonowej.
Spoiny krawęŜników przed zalaniem zaprawą naleŜy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed
wpływami temperatury krawęŜniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych
zaprawą naleŜy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać na podstawie ustaleń z Inspektorem zakres i
częstotliwość badań materiałów przeznaczonych do ustawienia krawęŜników betonowych i przedstawić wyniki
tych badań Inspektorowi do akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, tekstury, pomiar kształtu i wymiarów krawęŜnika naleŜy przeprowadzić
zgodnie PN-EN 1430.
Odporność na warunki atmosferyczne, jeŜeli zachodzi taka potrzeba naleŜy zbadać metodami określonymi w
PN-EN 1430, załączniki D i E.

6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę
NaleŜy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoŜa na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoŜa powinno być zgodne z pkt 5.2.
6.3.2. Sprawdzenie ław
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:
a) Zgodność profilu podłuŜnego górnej powierzchni ław z Dokumentacją projektową.
Profil podłuŜny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne
odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na kaŜde 100 m ławy.
b) Wymiary ław.
Wymiary ław naleŜy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na kaŜde 100 m ławy. Tolerancje
wymiarów wynoszą:
- dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej,
- dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej.
c) Równość górnej powierzchni ław.
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Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłoŜenie w dwóch punktach, na kaŜde 100 m ławy,
trzymetrowej łaty.
Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłoŜoną łatą nie moŜe przekraczać 1 cm.
d) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie moŜe przekraczać ± 2 cm na kaŜde 100 m
wykonanej ławy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawęŜników
Przy ustawianiu krawęŜników naleŜy sprawdzać:
- dopuszczalne odchylenia linii krawęŜników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na kaŜde
100 m ustawionego krawęŜnika,
- dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawęŜnika od niwelety projektowanej, które wynosi ±
1 cm na kaŜde 100 m ustawionego krawęŜnika,
- równość górnej powierzchni krawęŜników, sprawdzane przez przyłoŜenie w dwóch punktach na kaŜde 100 m
krawęŜnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawęŜnika i przyłoŜoną łatą
nie moŜe przekraczać 1 cm,
- dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną
głębokość.

6.4. Ocena wyników badań
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawęŜnika betonowego.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- wykonanie koryta pod ławę,
- wykonanie ławy,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m krawęŜnika betonowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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- oznakowanie robót,
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta pod ławę,
- dostarczenie, wykonanie i rozebranie deskowania pod ławę fundamentową,
- wykonanie ławy,
- wykonanie szczelin dylatacyjnych i zalanie bitumiczną masą zalewową,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4,
- ustawienie krawęŜników na podsypce cementowo-piaskowej,
- wypełnienie spoin krawęŜników zaprawą,
- zalanie spoin masą zalewową,
- zasypanie zewnętrznej ściany krawęŜnika gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w ST.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-EN 1340
PN-EN 206-1
PN-B-06251
PN-EN 13139
PN-EN 12620
PN-B-10021
PN-B-11111

KrawęŜniki betonowe. Wymagania i metody badań
Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
Roboty betonowe i Ŝelbetowe
Kruszywa do zaprawy
Kruszywa do betonu
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i
mieszanka
PN-B-11112
Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-EN 197-1
Cement część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu
powszechnego uŜytku.
PN-EN 1008
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów
produkcji betonu
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. KrawęŜniki i obrzeŜa chodnikowe
BN-64/8845-02
KrawęŜniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

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

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (w skrócie ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z ustawieniem obrzeŜy betonowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej
ST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót, które zostaną wykonane w
ramach Zamówienia publicznego wymienionego w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie dla robót związanych z ustawieniem obrzeŜy betonowych,
które stosowane będą jako obramowanie chodnika. Lokalizację robót określono w Dokumentacji projektowej.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. ObrzeŜa betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie
ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych dla komunikacji.
1.4.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami
i określeniami podanymi w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 2.

2.2. Stosowane materiały
2.2.1. Prefabrykaty
ObrzeŜa betonowe wg BN-80/6775-03/04 o wymiarach zgodnych z Dokumentacją projektową.
Dostarczone obrzeŜe powinno posiadać aktualną Aprobatę techniczną i Deklarację producenta.
2.2.2. Inne materiały
- piasek na podsypkę gr. 3 cm wg BN-84/6774-04,
- zaprawa cementowo-piaskowa 1:2 do wypełnienia spoin wg PN-90/B-14501.
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej 1:2 powinien odpowiadać PN-EN 13139.
Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy nie
mniejszej niŜ „32,5”, wg PN-EN 197-1.
Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008.

2.3. Wymagania dla materiałów
2.3.1. Prefabrykaty
Powierzchnie obrzeŜy powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy wynoszą:
- długość:
± 8 mm,
- wysokość, grubość:
± 3 mm.
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Beton prefabrykatów musi spełniać następujące wymagania:
- nasiąkliwość nie większa niŜ 4 %,
- stopień mrozoodporności - spadek wytrzymałości nie większy niŜ 20 % po 150 cyklach zamraŜania
i odmraŜania (F 150).
Prefabrykaty powinny posiadać certyfikat zgodności z PN.
2.3.2. Piasek
Piasek na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-B-11113.
2.3.3
Składniki do zapraw
Składniki zapraw powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normach:
- piasek
- PN-EN 13139,
- woda
- PN-EN 1008,
- cement CEM I 32.5
- PN-EN 197-1 oraz PN-EN 197-2.

2.4. Składowanie materiałów
ObrzeŜa betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podłoŜu
wyrównanym i odwodnionym z zastosowaniem podkładek i przekładek ułoŜonych w pionie jedna nad drugą.
Cement powinien być pakowany i dostarczany w workach papierowych. Rozładunku kaŜdej dostawy moŜna
dokonać po przedłoŜeniu atestu producenta. NiezaleŜnie od w/w certyfikatu Wykonawca ma obowiązek badania
dla kaŜdej dostawy: czasów wiązania, stałości objętości i 28-dniowej wytrzymałości cementu wg PN-EN 196-1.
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08.
JeŜeli piasek do wykonania podsypki i zapraw nie moŜe być uŜyty bezpośrednio po dostarczeniu i zachodzi
potrzeba jego składowania, to naleŜy go zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiałami kamiennymi. Plac składowania powinien być utwardzony i odwodniony.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Dobór sprzętu
Roboty naleŜy wykonywać z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowej,
- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych do zagęszczania podłoŜa.
Pozostałe roboty moŜna wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu pomocniczego zaakceptowanego
przez Inspektora.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów
ObrzeŜa betonowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton
wytrzymałości minimum 0,7 R wytrzymałości na ściskanie.
ObrzeŜa układać naleŜy na środkach transportowych w paletach producenta.
ObrzeŜa powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu.
Cement powinien być pakowany i dostarczany w workach papierowych transportem samochodowym
w warunkach zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem
opakowania i zanieczyszczeniem. Transport cementu powinien być zgodny z wymaganiami normy BN88/6731-08.
Do transportu piasku naleŜy stosować samochody samowyładowcze. Transport wody wykonywać przy uŜyciu
beczkowozów.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta
Wykop koryta pod podsypkę lub ławę i obrzeŜa wykonywać naleŜy zgodnie z PN-68/B-06050. Wykop zostanie
wykonany ręcznie.

5.3. Wykonanie podsypki
PodłoŜe pod ustawienie obrzeŜa ma stanowić podsypka z piasku, o grubości warstwy o grubości warstwy
zgodnie z dokumentacja projektową. Podsypkę wykonuje się przez zasypanie koryta piaskiem i zagęszczenie z
polewaniem wodą.

5.4. Ustawienie obrzeŜy
5.4.1. PodłoŜe obrzeŜa
ObrzeŜa ustawiać naleŜy na ławie z betonu C 12/15 (B15) wg Dokumentacji projektowej.
5.4.2. Wysokość obrzeŜa
Wysokość obrzeŜa nad nawierzchnią zgodnie z Dokumentacją projektową.
5.4.3. Niweleta obrzeŜa
Niweleta obrzeŜa powinna być zgodna z projektowaną niweletą chodnika.
5.4.4. Tylna ściana obrzeŜa
Tylna ściana obrzeŜa powinna być po ustawieniu obsypana piaskiem, Ŝwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym. Materiał, którym zostanie obsypana tylna ściana obrzeŜa naleŜy zagęścić.
5.4.5. Spoiny
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 3 mmi zostać wypełnione zaprawą cementowo-piaskową
w stosunku 1:2. Spoiny przed zatarciem naleŜy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie
na pełną głębokość.
Skład zaprawy: 300 kg cementu klasy 32.5 na 1 m3 piasku.
5.4.6. Wymagane warunki wykonania
ObrzeŜa betonowe w planie powinny być ustawiane w projektowanej linii.
Dopuszczalne odchylenie linii obrzeŜy wynosi ± 1 cm na kaŜde 100 m ułoŜonego obrzeŜa. Górną krawędź
obrzeŜa wyznacza projektowana niweleta. Dopuszczalne odchylenie od niwelety projektowanej wynosi ± 1 cm
na kaŜde 100 m ułoŜonego obrzeŜa.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 6.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać na podstawie ustaleń z Inspektorem zakres i
częstotliwość badań materiałów przeznaczonych do ustawienia obrzeŜy betonowych i przedstawić wyniki tych
badań Inspektorowi do akceptacji.

6.2. Kontrola w czasie robót
Częstotliwość kontroli powinna być uzaleŜniona od potrzeb gwarantujących wykonania robót zgodnie
z wymaganiami nie rzadziej jednak niŜ przed upływem kaŜdego dnia roboczego.
Kontrola obejmować powinna zgodność wykonywanych robót z wymaganiami zawartymi w p. 5.

6.3. Kontrola po wykonaniu robót
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6.3.1. Dopuszczalne odchylenia
Dopuszczalne odchylenia profilu podłuŜnego obrzeŜy nie mogą przekraczać ± 1 cm na kaŜde 100 m
ustawionego obrzeŜa.
Dopuszczalne odchylenie linii obrzeŜy od projektowanego kierunku nie moŜe wynosić więcej niŜ ± 1 cm na
kaŜde 100 m ustawionego obrzeŜa.
Dokładność wypełnienia spoin bada się na kaŜdych 10 metrach ustawionego obrzeŜa. Spoiny muszą być
wypełnione na pełną głębokość.
Wyniki pomiarów kontrolnych powinny stwierdzić zgodność wykonanych robót z Dokumentacją projektową
z dopuszczalnymi tolerancjami.

6.4. Ocena wyników badań
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego obrzeŜa betonowego.

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru wykonanych robót dokonuje się na zasadach odbioru częściowego, określonych w ST D-00.00.00
“Wymagania ogólne” pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 9.

9.2. Cena jednostkowa
Podstawą płatności jest cena jednostkowa za m (metr) ustawionego obrzeŜa betonowego wg dokonanego
obmiaru i odbioru.
Cena jednostkowa obejmuje:
- roboty pomiarowe,
- oznakowanie robót,
- zakup i dostarczenie materiałów do miejsca wbudowania,
- wykonanie koryta pod podsypkę i obrzeŜe,
- wykonanie podsypki,
- ustawienie obrzeŜy,
- przygotowanie zaprawy i wypełnienie spoin,
- obsypanie tylnej ściany obrzeŜa ziemią wraz z jej zagęszczeniem,
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w ST.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
BN-80/6775-03/01
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BN-80/6775-03/04
PN-90/B-14501
PN-B-11113
PN-EN 1008

PN-EN 13139
PN-B-06050
PN-62/B-02356
PN-80/B-10021
PN-EN 196-1
PN-EN 197-1
PN-EN 197-2

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic i torowisk
tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa betonowe
Zaprawy budowlane zwykłe
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów
produkcji betonu
Kruszywo do zaprawy
Roboty ziemne budowlane
Tolerancje wymiarów elementów budowlanych z betonów
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości.
Cement część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego uŜytku.
Cement część 2: Ocena zgodności

10.2. Inne dokumenty
Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich, KB 8-3.3 (7) - Warszawa 1987r.
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