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TECHNICZNA
ST – 00
Wymagania Ogólne
Kod CPV 45000000-7

UWAGA !

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi, z użyciem
materiałów równoważnych lub o wyższych parametrach technicznych
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót budowlanych, wykonanych przy realizacji zadania
pn.: „Projekt ścieżek z kostki brukowej wraz z podbudową”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania,
obiektu i robót, uwzględniające wymagania
Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do
określania ich standardu i jakości.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla
robót ogólnobudowlanych, drogowych i hydrotechnicznych związanych z realizacją zadania
dotyczącego opracowania projektu ścieżek z kostki brukowej wraz z podbudową.
1.4. Określenia podstawowe
W każdej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zdefiniowane są określenia podstawowe,
które służyć mają ujednoliceniu interpretacji tego określenia przez uczestników procesu
inwestycyjnego.
Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla wszystkich specyfikacji
technicznych. Niezależnie od tego w każdej ze szczegółowych specyfikacji technicznych
zdefiniowane są inne dodatkowe określenia charakterystyczne dla danej specyfikacji.
Ilekroć w ST pojawia się pojecie:
Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć:
a. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c. obiekt małej architektury.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
str. 5

System kanalizacyjny – sieć rurociągów i urządzeń lub obiektów pomocniczych, które służą do
odprowadzania ścieków i/lub wód powierzchniowych od przykanalików do oczyszczalni lub innego
miejsca utylizacji.
System grawitacyjny – system kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości, a
przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego napełnienia.
Sieć kanalizacyjna ogólnospławna – sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowogospodarczych, przemysłowych i opadowych.
Kanalizacja ogólnospławna – kanał stanowiący całość techniczno-użytkową (kanalizację) albo jego
część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) służący do
odprowadzania ścieków deszczowych, opadowych, bytowych i gospodarczych.
Kolektor ogólnospławny – kanał grawitacyjny lub tłoczny, przeznaczony do odprowadzenia ścieków
(sanitarnych i deszczowych) i ich transportu (do oczyszczalni lub odbiornika).
Sieć kanalizacyjna deszczowa – kanały stanowiące całość techniczno-użytkową (kanalizację) albo
jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny służący do odprowadzania
ścieków deszczowych i opadowych.
Kolektor deszczowy – kanał grawitacyjny lub tłoczny, przeznaczony do odprowadzenia ścieków
deszczowych i ich transportu do odbiornika.
Kanał – liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania ścieków.
Kolektor grawitacyjny – kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków.
Kolektor tłoczny – kanał przeznaczony do wymuszonego spływu ścieków.
Kolektor główny – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów bocznych oraz
kanałów zbiorczych i odprowadzenia ich do oczyszczalni lub odbiornika.
Kolektor zbiorczy – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów
bocznych.
Kolektor boczny – kanał przeznaczony do odbioru ścieków z gospodarstw domowych (co najmniej
dwóch) i doprowadzenia ich do kolektora głównego.
Przykanalik – kanał przeznaczony do odprowadzenia ścieków lub wód deszczowych z pojedynczego
gospodarstwa domowego bądź też z wpustów ulicznych do kanalizacji ogólnospławnej.
Kolektor przełazowy – kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niż 1m.
Kolektor nieprzelazowy – kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1m.
Długość kolektora. Odległość między studzienkami ściekowymi mierzona w osi studzienek.
Studzienka inspekcyjna (przeglądowa) – studzienka niewłazowa przystosowana do wykonywania
czynności eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocą urządzeń hydraulicznych
(czyszczenie kanałów) oraz techniki video do przeglądów kanałów.
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Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) – obiekt na kanale nieprzełazowym przeznaczony do
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.
Studzienka włazowa – studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania
czynności eksploatacyjnych w kanale.
Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.
Studzienka przelotowa lub załomowa kanalizacyjna – obiekt zlokalizowany na załamaniach osi kanału
w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.
Studzienka kaskadowa – studzienka rewizyjna łącząca kanały dochodzące na różnej wysokości, w
której ścieki spadają bezpośrednio na dno studzienki lub poprzez zewnętrzny odciążający przewód
pionowy.
Wpust deszczowy. Urządzenie do odbioru ścieków opadowych spływających do kanału z
utwardzonych powierzchni terenu.
Studzienka prefabrykowana – studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory roboczej i
komin włazowy są wykonane z prefabrykatów.
Studzienka murowana – studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory roboczej wykonana
jest z cegły.
Studzienka monolityczna – studzienka, której co najmniej komora robocza jest wykonana w
konstrukcji monolitycznej.
Komin włazowy – szyb łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu, przeznaczony do wchodzenia
i wychodzenia obsługi.
Komora robocza – zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych.
Płyta przykrycia studzienki lub komory – płyta przykrywająca komorą roboczą.
Wysokość komory roboczej – odległość pomiędzy rządną dolnej powierzchni płyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rządną spocznika przy ścianie.
Kineta – wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do kierunkowego
przepływu ścieków.
Kształtki – wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci.
Syfon – odcinek kanalizacji stale wypełniony ściekami.
Przecisk (przewiert) – bezodkrywkowa metoda podziemnego ułożenia odcinka przewodu
technologicznego (kolektora, przewodu ciśnieniowego) w linii prostej z wykorzystaniem
specjalistycznego sprzętu
Przeszkoda – obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji.
Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przykład ogrodzenie, budynek, kolej, rurociąg, itp.
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Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, itp.
Przekroczenie podziemne – układ konstrukcyjny służący do zabezpieczenia instalacji przed naciskami
przenoszonymi z powierzchni oraz służące wyeliminowaniu szkodliwego oddziaływania instalacji
podziemnych i zachowania warunków bezpieczeństwa.
Skrzyżowania – miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i
istniejącego uzbrojenia.
Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego
zakończeniu.
Objazd tymczasowy. Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
okrężnego ruchu publicznego na okres budowy.
Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.
Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od
ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi
przewodu, kanału, studzienki, pompowni, itp.
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.
Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację,
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub
rozbiórce obiektu budowlanego.
Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość konstrukcyjną
lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji technicznoużytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją,
utrzymaniem oraz ochroną kanalizacji lub ich elementu.
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną
urządzenia zaplecza budowy..
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z prawa
własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowiązaniowego, przewidujące uprawnienia do wykonania robót budowlanych.
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy
lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.
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Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą
montażu – także dziennik montażu.
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do
stosowania w budownictwie.
Inżynier Kontraktu – oznacza osobę powołaną przez Zamawiającego do działania jako Inżynier dla
celów Kontraktu.
Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia wykazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru,
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem
budowy.
Reprezentant Wykonawcy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
Dziennik budowy – dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego prowadzony przez
Wykonawcę na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Artykułu 45 polskiego Prawa Budowlanego.
Książka Obmiarów – dokument prowadzony przez Wykonawcę na Placu Budowy zgodnie z
wymaganiami Artykułu 3, paragraf 13 polskiego Prawa Budowlanego.
Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich
wykonania.
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
Budowla hydrotechniczna – budowla (obiekt budowlany) zlokalizowana w korycie cieku lub terenie
zalewowym służąca celom związanym z gospodarka wodną.
Grodza tymczasowa – budowla służąca do przegrodzenia koryta cieku w celu skierowania wody do
koryta obiegowego
Korpus drogowy - nasyp lub cześć wykopu, która jest ograniczona korona drogi i skarpami rowów.
Koryto obiegowe – sztuczne koryto cieku przeprowadzające wody poza wyłączonym z przepływu
odcinkiem koryta naturalnego.
Most – obiekt zbudowany nad przeszkoda wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego
Obiekt mostowy – most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust
Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez korpus drogowy.
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Przetamowanie – budowla służąca do skierowania wody poza wyłączoną z przepływu część koryta
cieku.
Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, słupów lub
innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór.
Śluza wałowa – przepust służący do regulowania stosunków wodnych obszarów leżących na zawalu, a
więc do przeprowadzania wody z kanałów, rowów i mniejszych cieków do rzeki obwałowanej.
Wały przeciwpowodziowe - budowle ziemne, sypane wzdłuż rzeki mające za zadanie ograniczenie
przekroju wielkiej wody chroniące wsie, osiedla i miasta, a także grunty użytkowane rolniczo, oraz
inne elementy infrastruktury przyległych do rzeki.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami
podanymi w innych specyfikacjach technicznych znajdujących się w niniejszym dokumencie.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną (SST) i poleceniami Inspektora
nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i
współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na
dokumentację projektową: · dostarczoną przez Zamawiającego i zawierającą wykaz pozycji które
stanowią przetargową dokumentację projektową oraz projektową dokumentację wykonawczą, ·
sporządzoną przez Wykonawcę i zawierającą wykaz dokumentacji projektowej, którą Wykonawca
opracuje w ramach ceny kontraktowej.
Wykonawca po podpisaniu kontraktu przez strony otrzyma od Zamawiającego jeden egzemplarze
kompletnej dokumentacji projektowej.
Dokumentacja projektowa sporządzana przez Wykonawcę ma zawierać: . projekt organizacji i
harmonogram robót, . plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, . szczegółowy program i dokumentację
technologiczną dla robót kanalizacyjnych i drogowych obejmującą:
· wybór materiałów,
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· opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
· kolejność wykonywania robót,
· zakres i metodyką przeprowadzenia prób i badań,
· zestawienie koniecznych badań w trakcie wykonywania robót,
· zestawienie koniecznych badań powykonawczych.
. projekt placów budowy, względnie zaplecza technicznego budowy,
. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą robót opracowaną na aktualnym planie sytuacyjnowysokościowym.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru kontraktu stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Dane określone w dokumentacji projektowej i ST są uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i
elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech i
elementów budowli nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na rysunku są ważniejsze od wymiarów określonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru,
który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i SST.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją
projektową lub ST i mają wpływ 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
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie,
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sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 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 Inwestorem projektu. Wjazdy i wyjazdy z terenu z terenu
budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposób ustalony z Inwestorem projektu.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez
umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inwestora projektu.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony
w cenę umowną.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
· utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
· podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
· zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
· zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
· możliwością powstawania pożaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
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1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na
terenie budowy i powiadomić Inwestora projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora projektu i zainteresowane władze oraz będzie
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego z działania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniowa, Wykonawca będzie realizować
roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy,
spowodowane jego działalnością.
Inwestor projektu będzie na bieżąco informował o wszystkich umowach zawartych pomiędzy
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg
wewnętrznych. Jednakże, ani Inwestor projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu,
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie
powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie
będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy.
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
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Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i uradzenia używane do
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inwestora projektu.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały
czas, aż do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inwestora projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później
niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
W przypadku przejścia wód powodziowych Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt
usunie szkody powstałe w tym okresie.
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz 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).
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnianie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonaniem robót i w
sposób ciągły będzie informować Inwestora projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie starty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki
wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inwestora projektu.
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie
postępu robót.
Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego
i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem
eksploatacji złoża.
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Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów
z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia
ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z
terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na
danym obszarze.
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru Każdy rodzaj robót, w
którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
2.4. 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 nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące
jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
może być później zmieniany bez jego zgody.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: · projekt zagospodarowania placu budowy, który
powinien składać się z części opisowej i graficznej,
· plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
· projekt organizacji budowy,
· projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów
konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez
Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny
koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a także w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót
zgodnie z dokumentacją projektową, SST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
· organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
· organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
· plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
· wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
· wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów
robót,
· system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
· wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
· sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
· wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
· rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
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· 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.
6.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku,
gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że
mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót
badanych materiałów i dopuści je do użytku 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 i robót ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
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6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników
badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i
prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją
projektową i SST.
W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek
poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,,
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
· Polską Normą lub
· aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie
są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998r. (Dz. U.
98/99). W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
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Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
· datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
· datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
· uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów
robót,
· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
· przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
· uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
· daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
· zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych
odbiorów robót,
· wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
· stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom
lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
· zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
· dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót,
· dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
· dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z
podaniem kto je przeprowadzał,
· wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
· inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
[2] Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach
przyjętych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3],następujące
dokumenty:
a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora
nadzoru na piśmie.
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Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNRach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej, przedmiarze robót.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym
okresie trwania robót.
7.4. Wagi i zasady wdrażania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST.
Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
c) odbiorowi częściowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.
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Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu
(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
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2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub
zamienne),
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
4. protokoły odbiorów częściowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakości (PZJ),
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom
urządzeń,
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót
uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji gwarancyjnym i
rękojmi.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robot
(końcowy) robót”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
· robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,
· wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
· koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
· podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,
b. ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa
ruchu,
c. opłaty/dzierżawy terenu,
d. przygotowanie terenu,
e. konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i
drenażu,
f. tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a. oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań
pionowych, poziomych, barier i świateł,
b. utrzymanie płynności ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a. usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
b. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi
Zamawiający.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
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10.1. Ustawy
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016
z późn. zm.).
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn.
zm.).
– Ustawa z dnia 21 marca 1985r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).
10.2. Rozporządzenia
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie systemów oceny
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie określenia polskich
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. – w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. – w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. – zmieniające rozporządzenie w
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
10.3. Inne dokumenty i instrukcje
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– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990r.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003r.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek BadawczoRozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001r.
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Tyczenie trasy i odtworzenie punktów
wysokościowych
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru robót budowlanych, wykonanych przy realizacji zadania pn.: „Projekt ścieżek z kostki
brukowej wraz z podbudową”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji
technicznej stosowanej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
ogólnobudowlanych, drogowych i hydrotechnicznych, związanych z realizacją realizacji zadania
dotyczącego opracowania projektu ścieżek z kostki brukowej wraz z podbudową”.
1.3. Zakres robót objętych ST
Zakres prac realizowanych w ramach robót pomiarowych i prac geodezyjnych obejmuje:
(1) roboty przygotowawcze:
1) uzyskanie przed przystąpieniem do robót od Zamawiającego danych zawierających lokalizację i
współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów,
2) przeprowadzenie obliczeń i pomiarów geodezyjnych niezbędnych do szczegółowego wytyczenia
robót.
3) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego.
(2) roboty zasadnicze:
1) roboty pomiarowe związane z budową obiektów:
- wytyczenie głównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) obiektów
technologicznych,
- zestabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie,
2) roboty związane z ewentualną inwentaryzacją i wytyczeniem trasy drogowej i jej punktów
wysokościowych, a w szczególności:
- wyznaczenie (sprawdzenie) sytuacyjne i wysokościowe 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 odtworzenie,
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3) roboty pomiarowe związane z odtworzeniem nawierzchni dróg i chodników,
4) roboty pomiarowe niezbędne do wykonania dokumentacji powykonawczej.
(3) roboty końcowe, konieczne do uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót:
1) wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów obiektów
budowlanych w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja,
2) inwentaryzacja elementów naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych.
1.4. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:
- osnowa geodezyjna pozioma – usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne położenie na
powierzchni odniesienia, zostało określone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.
- osnowa geodezyjna wysokościowa – usystematyzowany zbiór punktów, których wysokość w
stosunku do przyjętej powierzchni odniesienia, została określona przy zastosowaniu techniki
geodezyjnej
- osnowa realizacyjna – to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa),przeznaczona do
geodezyjnego wytyczenia elementów projektów w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy i montażu
urządzeń i konstrukcji. Osnowa ta powinna służyć do pomiarów kontrolnych przemieszczeń i
odkształceń, a także w miarę możliwości pomiarów powykonawczych.
- punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy
punkt trasy.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 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 – 00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniana z gwoździem lub prętem
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości 0,5m. Pale drewniane umieszczone poza
granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do
0,2m i długości od 1,5 do 1,7m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki
drewniane średnicy od 0,05 do 0,08m i długości około 0,3m, a dla punktów utrwalanych w
nawierzchni dróg przy pomocy bolca stalowego średnicy 5mm i długości od 0,04 do 0,05m.
„Świadki” powinny mieć długość około 0,5m i przekrój prostokątny.
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3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00. „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt:
· teodolity lub tachimetry,
· niwelatory,
· dalmierze,
· tyczki,
· łaty,
· taśmy stalowe, szpilki.
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i punktów wysokościowych powinien gwarantować
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport sprzętu i materiałów
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do
7).
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone
przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.
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Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inwestora o wszelkich błędach wykrytych w
wytyczeniu punktów głównych trasy i/lub reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt
Zamawiającego.
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne
z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie
różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym
Inwestora. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w
dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inwestora, zostaną wykonane
na koszt Zamawiającego.
Zaniechanie powiadomienia Inwestora oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciąża
Wykonawcę.
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inwestora.
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów.
Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inwestora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w
czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone
przez Wykonawcę świadomie lub w skutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do
obowiązków Wykonawcy.
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały,
przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów
pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami
głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500m.
Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy
cieku, a także przy każdym obiekcie inżynierskim.
Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy cieku w terenie płaskim powinna
wynosić 500m, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona,
zależnie od jego konfiguracji.
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy cieku i
obiektów inżynierskich. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych,
istniejących budowlach wzdłuż trasy cieku. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć
w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w
sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inwestora.
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po
wyrównaniu był mniejszy od 4mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów
państwowych.
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Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.
5.4. Odtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej
osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej.
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości
zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy. Lecz nie rzadziej niż co 50m.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej
nie może być większe niż 10cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością
do 5cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej.
Do utrwalenie osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2. Usunięcie pali z
osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót astąpi je odpowiednimi palami po
obu stronach osi, umieszczonych poza granica robót.
5.5. Wyznaczenie konturów wykopów
Polegają one na oznaczeniu krawędzi wykopu za pomocą widocznych palików, (przypadku wykopów
do gł. 1m) w odstępach nie większych, niż co 50m.
5.6. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na
powierzchni terenu (określenie granic robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach
wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenie robót i w miejscach zaakceptowanych
przez Inwestora.
Do wyznaczenia krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1m oraz wykopów
głębszych niż 1m. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania
terenu oraz geometrii trasy cieku. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych
przekrojów poprzecznych.
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie
zgodnym z dokumentacja projektową.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych
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Kontrole jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych
należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcji i wytycznych GUGiK (1-7)
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest kilometr odtworzonej trasy w terenie. Obmiar robót związanych z
wyznaczeniem obiektów inżynierskich jest częścią obmiaru robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
8.2. Sposób odbioru robót
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli, które Wykonawca przedkłada
Inwestorowi.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1km wykonania robót obejmuje:
· sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,
· uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
· wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,
· wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem
dodatkowych przekrojów,
· zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich prze zniszczeniem i oznakowanie
ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Płatność robót związanych z wyznaczeniem obiektów inżynierskich jest ujęta w koszcie tych robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
str. 36

1. Instrukcja techniczna 0-1.: Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3.: Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK, Warszawa 1979.
3. Instrukcja techniczna G-1.: Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
4. Instrukcja techniczna G-2.: Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
5. Instrukcja techniczna G-4.: Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.2.: Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
7. Wytyczne techniczne G-3.1.: Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
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OGÓLNE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE
ST – 02
Usunięcie drzew i krzewów
Kod CPV 45100000-8
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
usunięcia drzew i krzewów.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji
technicznej stosowanej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
ogólnobudowlanych, drogowych i hydrotechnicznych, z realizacją zadania pn.: ” Projekt ścieżek z
kostki brukowej wraz z podbudową”.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
usunięciem drzew i krzaków, 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 – 00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 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 – 00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do usuwania drzew i krzaków
Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków należy stosować:
- piły mechaniczne,
- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego,
- spycharki,
- koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 00 „Wymagania ogólne”pkt 4.
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4.2. Transport pni i karpiny
Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym. Pnie przedstawiające
wartość jako materiał użytkowy (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 – 00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzaków
Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i
krzaków, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów
oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu. Teren pod budowę drogi w
pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji
projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i krzaków.
Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzaków powinna być uzyskana przez Zamawiającego.
Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać w tzw. sezonie rębnym,
ustalonym przez Inżyniera. W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony
do wbudowania w nasypy, teren należy oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie
tak, aby zawartość części organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie
przekraczała 2%.
W miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały się na
głębokości do 60cm poniżej 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. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy,
w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze.
5.3. Usunięcie drzew i krzaków
Pnie drzew i krzaków znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być wykarczowane, za
wyjątkiem następujących przypadków:
a) w obrębie nasypów - jeżeli średnica pni jest mniejsza od 8cm i istniejąca rzędna terenu w tym
miejscu znajduje się co najmniej 2mod powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni
skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny być ścięte nie wyżej niż 10cm ponad
powierzchnią terenu. Powyższe odstępstwo od ogólnej zasady, wymagającej karczowania pni, nie ma
zastosowania, jeżeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawę nasypu,
b) w obrębie wyokrąglenia skarpy wykopu przecinającego się z terenem. W tym przypadku pnie
powinny być ścięte równo z powierzchnią skarpy albo poniżej jej poziomu. Poza miejscami wykopów
doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem przydatnym do budowy nasypów i
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zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST – 03 „Roboty ziemne” .Doły w obrębie
przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody.
Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające wartość
jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości w czasie robót.
Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być wykopane z dużą
ostrożnością, w sposób który nie spowoduje trwałych uszkodzeń, a następnie zasadzone w
odpowiednim gruncie.
5.4. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności
Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inżyniera. Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą
specjalistycznego sprzętu, to sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu.
Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy.
Jeżeli dopuszczono spalanie roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych Wykonawca ma
obowiązek zadbać, aby odbyło się ono z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa i
odpowiednich przepisów.
Zaleca się stosowanie technologii, umożliwiających intensywne spalanie, z powstawaniem małej ilości
dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dołach z wymuszonym dopływem
powietrza. Po zakończeniu spalania ogień powinien być całkowicie wygaszony, bez pozostawienia
tlących się części.
Jeżeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do odstąpienia od spalania lub
jego przerwania, a nagromadzony materiał do spalenia stanowi przeszkodę w prowadzeniu innych
prac, Wykonawca powinien usunąć go w miejsce tymczasowego składowania lub w inne miejsce
zaakceptowane przez Inżyniera, w którym będzie możliwe dalsze spalanie.
Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeśli pozostałości
po spaleniu, za zgodą Inżyniera, są zakopywane na terenie budowy, to powinny być one układane w
warstwach. Każda warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu. Ostatnia warstwa powinna być
przykryta warstwą gruntu o grubości co najmniej 30cm i powinna być odpowiednio wyrównana i
zagęszczona. Pozostałości po spaleniu nie mogą być zakopywane pod rowami odwadniającymi ani
pod jakimikolwiek obszarami, na których odbywa się przepływ wód powierzchniowych.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków
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 – 03 „Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBÓT
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew i krzaków jest:
- dla drzew - sztuka,
- dla krzaków - hektar.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

zakryciu

podlega

sprawdzenie

dołów

po

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. Cena wykonania
robót obejmuje:
- wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków,
- wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na korę drzewną,
względnie spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu,
- zasypanie dołów,
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Nie występują.
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OGÓLNA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
ST – 03
Roboty ziemne – Wymagania ogólne
Kod CPV 45111000-8
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru liniowych robót ziemnych.
1.2. Zakres stosowania OST
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji
technicznej stosowanej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
ogólnobudowlanych, drogowych i hydrotechnicznych, związanych z realizacją zadania pn.: „Projekt
ścieżek z kostki brukowej wraz z podbudową”
1.3. Zakres robót objętych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji dróg i obejmują:
a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,
b) wykonanie wykopów w gruntach skalistych,
c) budowę nasypów drogowych,
d) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.
1.4. Określenia podstawowe
Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.
Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.
Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1m.
Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3m.
Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3m.
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1m.
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3m.
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3m.
Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym i
długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem.
Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony jako grunt skalisty.
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Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie
wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają
wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót drogowych.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogowych.
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.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg
wzoru:
��

𝑙𝑜 = ���

gdzie:

ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3),
rds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z
PN-B-04481:1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).
Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów
niespoistych, określona wg wzoru:
U=
gdzie:

���
���

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).

Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntuokreślona wg
wzoru:

gdzie:

𝑙𝑜 =

��
��

E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PNS-02205:1998 [4],
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PNS-02205:1998 [4].
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Geosyntetyk - materiał stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko
polimeryzowanych włókien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych,
polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujący się między innymi dużą wytrzymałością oraz
wodoprzepuszczalnością, zgodny z PN-ISO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6].
Geosyntetyki obejmują: geotkaniny, geowłókniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty,
geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM [13].
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne”pkt 1.5.
2. MATERIAŁY (GRUNTY)
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST – 00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Podział gruntów
Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1.
Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w ST – 05 pkt 2.
2.3. Zasady wykorzystania gruntów
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za
zezwoleniem Inżyniera.
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót
ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca
jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych,
zaakceptowanych przez Inżyniera.
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, określone w ST – 05 pkt 2.4, powinny być
wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków
Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie.
Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność
wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.
2.4. Geosyntetyk
Geosyntetyk powinien być materiałem odpornym na działanie wilgoci, środowiska agresywnego
chemicznie i biologicznie oraz temperatury. Powinien być to materiał bez rozdarć, dziur i przerw
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ciągłości z dobrą przyczepnością do gruntu. Właściwości stosowanych geosyntetyków powinny być
zgodne z PN-EN-963:1999 [6] i dokumentacją projektową.
Geosyntetyk powinien posiadać aprobatę techniczna wydaną przez uprawnioną jednostkę.
Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998 [4]
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3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do robót ziemnych
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu do:
- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki,
urządzenia do hydromechanizacji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).
3.3. Sprzęt do przenoszenia i układania geosyntetyków
Do przenoszenia i układania geosyntetyków Wykonawca powinien używać 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 – 00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
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 może być podstawą roszczeń
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera.
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 wrażliwe na światło słoneczne powinny pozostawać zakryte w czasie od ich
wyprodukowania do wbudowania.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 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 niż ± 10cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może
przekraczać + 1 cm i -3cm. Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości
projektowanej o więcej niż ± 10cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań
w planie.
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości
wyrażonej tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać
± 10cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące
nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy. W gruntach skalistych
wymagania, dotyczące równości powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i równości skarp, powinny
być określone w dokumentacji projektowej i SST.
5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych
tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek
takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie
trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.
Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich
gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony
Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
5.4. Odwodnienie wykopów
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się
niwelety.
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom
poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej
nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku
gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić
ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych
robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu
robót ziemnych.
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Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.
5.5. Rowy
Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST.
Szerokość dna i głębokość rowu nie mogą różnić się od wymiarów projektowanych o więcej niż ±
5cm. Dokładność wykonania skarp rowów powinna być zgodna z odpowiednią normą określoną dla
skarp i wykopów.
5.6. Układanie geosyntetyków
Geosyntetyki należy układać łącząc je na zakład zgodnie z dokumentacją projektową i SST. Jeżeli
dokumentacja projektowa i SST nie podają inaczej, przylegające do siebie arkusze lub pasy
geosyntetyków należy układać z zakładem (i kotwieniem) zgodnie z instrukcją producenta lub decyzją
projektanta.
W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, należy w uzgodnieniu z Inżynierem, przykryć to uszkodzenie
pasami geosyntetyku na długości i szerokości większej o 90cm od obszaru uszkodzonego.
Warstwa gruntu, na której przewiduje się ułożenie geosyntetyku powinna być równa i bez ostrych
występów, mogących spowodować uszkodzenie geosyntetyku w czasie układania lub pracy. Metoda
układania powinna zapewnić przyleganie geosyntetyku do warstwy, na której jest układana, na całej
jej powierzchni. Geosyntetyków nie należy naciągać lub powodować ich zawieszenia na wzgórkach
(garbach) lub nad dołami. Nie dopuszcza się ruchu maszyn budowlanych bezpośrednio na ułożonych
geosyntetykach. Należy je przykryć gruntem nasypowym niezwłocznie po ułożeniu.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 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
specyfikacji określonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacją projektową.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót
Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w pkcie 6 ST – 00
oraz ST – 03.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
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Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych

6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego
Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10cm.
6.3.3. Szerokość dna rowów
Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5cm.
6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego
Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3cm
lub +1cm.
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6.3.5. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości
pochylenia wyrażonego tangensem kąta.
6.3.6. Równość korony korpusu
Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3cm.
6.3.7. Równość skarp
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10cm.
6.3.8. Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu
Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych
projektowanych, większych niż -3cm lub +1cm.
6.3.9. Zagęszczenie gruntu
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien być zgodny z
założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie można określić
wskaźnika zagęszczenia należy określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z normą PN-S02205:1998 [4].
6.4. Badania geosyntetyków
Przed zastosowaniem geosyntetyków w robotach ziemnych, Wykonawca powinien przedstawić
Inżynierowi świadectwa stwierdzające, iż zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom norm,
aprobaty technicznej i zachowa swoje właściwości w kontakcie z materiałami, które będzie oddzielać
lub wzmacniać przez okres czasu nie krótszy od podanego w dokumentacji projektowej i SST.
6.5. 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 Inżyniera 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, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu
na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Obmiar robót ziemnych
Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych.
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8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty ziemne uznaje
się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
Zakres czynności objętych ceną jednostkową podano w ST – 00 pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia – Terminologia
6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i
podłoża przez obciążenie płytą
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty
· Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
· Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
· Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
· Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
str. 57

OGÓLNA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
ST – 04
Warstwy odsączające i odcinające
Kod CPV 45233000-9
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem warstw odsączających i odcinających.
1.2. Zakres stosowania OST
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich. Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu
robót na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robót objętych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem warstw odsączających i odcinających, stanowiących część podbudowy pomocniczej, w
przypadku gdy podłoże stanowi grunt wysadzinowy lub wątpliwy, nieulepszony spoiwem lub
lepiszczem.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
określeniami podanymi w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 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 – 00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są:
- piaski,
- żwir i mieszanka,
- geowłókniny, a odcinających - oprócz wyżej wymienionych:
- miał (kamienny).
2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące warunki:
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a) szczelności, określony zależnością:
𝑫𝟏𝟓
𝒅𝟖𝟓

gdzie:

≤ 𝟓

D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża.
Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi być
spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej.
b) zagęszczalności, określony zależnością:

gdzie:

U - wskaźnik różnoziarnistości,

𝑈 =

���
���

≤5

d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą,
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać
wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.
Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać
wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II.
Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B11112 [4].
2.4. Wymagania dla geowłókniny
Geowłókniny przewidziane do użycia jako warstwy odcinające i odsączające powinny posiadać
aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę.
2.5. Składowanie materiałów
2.5.1 Składowanie kruszywa
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest
wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego
składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe,
utwardzone i dobrze odwodnione.
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2.5.2 Składowanie geowłóknin
Geowłókniny przeznaczone na warstwy odsączającą lub odcinającą należy przechowywać w
opakowaniach wg pkt 4.3 w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
- równiarek,
- walców statycznych,
- płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
4.3. Transport geowłóknin
Geowłókniny mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu pod warunkiem:
- opakowania bel (rolek) folią, brezentem lub tkaniną techniczną,
- zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem się w czasie przewozu,
- ochrony geowłóknin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,
- niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami mogącymi przebić
lub rozciąć geowłókniny.
Każda bela powinna być oznakowana w sposób umożliwiający jednoznaczne stwierdzenie, że jest to
materiał do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
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5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w ST – 03 „Roboty ziemne” oraz ST – 07
„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”. Warstwy odcinająca i odsączająca powinny
być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie z dokumentacją projektową, z
tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w
inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10m.
5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy
luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub odcinającej
o grubości powyżej 20cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie
układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inżyniera warstwy poprzedniej.
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić
kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić
do jej zagęszczania.
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać
pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi.
Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i
przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej
powierzchni.
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być zagęszczana
płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0
według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481
[1]. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8].
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą,
uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby
Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6].
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Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją
od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności
optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy
wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną
ilością wody i równomiernie wymieszać.
5.4. Odcinek próbny
Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczęciem robót Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: - stwierdzenia, czy sprzęt
budowlany do rozkładania i zagęszczania jest właściwy,
- określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania wymaganej
grubości po zagęszczeniu,
- ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika
zagęszczenia.
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą
stosowane do wykonywania warstwy odcinającej i odsączającej na budowie.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera.
5.5. Rozkładanie geowłóknin
Warstwę geowłókniny należy rozkładać na wyprofilowanej powierzchni podłoża, pozbawionej ostrych
elementów, które mogą spowodować uszkodzenie warstwy (na przykład kamienie, korzenie drzew i
krzewów). W czasie rozkładania warstwy z geowłókniny należy spełnić wymagania określone w SST
lub producenta dotyczące szerokości na jaką powinny zachodzić na siebie sąsiednie pasma
geowłókniny lub zasad ich łączenia oraz ewentualnego przymocowania warstwy do podłoża
gruntowego.
5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowłóknin
Po powierzchni warstwy odcinającej lub odsączającej, wykonanej z geowłóknin nie może odbywać się
ruch jakichkolwiek pojazdów.
Leżącą wyżej warstwę nawierzchni należy wykonywać rozkładając materiał „od czoła”, to znaczy tak,
że pojazdy dowożące materiał i wykonujące czynności technologiczne poruszają się po już ułożonym
materiale.
5.7. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej
Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być
utrzymywane w dobrym stanie.
Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej lub odsączającej z
geowłóknin.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej
leżącej warstwy nawierzchni.
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Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te powinny obejmować
wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3.
Geowłókniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinającej i odsączającej powinny posiadać
aprobatę techniczną, zgodnie z pkt 2.4.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia
warstwy odsączającej i odcinającej podaje tablica 1.
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w
punktach głównych łuków poziomych.
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6.3.2 Szerokość warstwy
Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10cm, -5cm.
6.3.3 Równość warstwy
Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z
normą BN-68/8931-04 [7].
Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą.
Nierówności nie mogą przekraczać 20mm.
6.3.4 Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z
dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.
6.3.5 Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny
przekraczać +1cm i -2cm.
6.3.6 Ukształtowanie osi w planie
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3cm dla
autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niż ± 5cm dla pozostałych dróg.
6.3.7 Grubość warstwy
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1cm, 2cm. Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy
mierzyć łączną grubość tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem
grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej
10cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne
zagęszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i
ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
6.3.8 Zagęszczenie warstwy
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN- 77/8931-12 [8] nie
powinien być mniejszy od 1. Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się
porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu
odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być większa od 2,2.
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność
kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.
6.3.9 Badania dotyczące warstwy odsączającej i odcinającej z geowłóknin
W czasie układania warstwy odcinającej i odsączającej z geowłóknin należy kontrolować:
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a) zgodność oznaczenia poszczególnych bel (rolek) geowłóknin z określonym w dokumentacji
projektowej,
b) równość warstwy,
c) wielkość zakładu przyległych pasm i sposób ich łączenia,
d) zamocowanie warstwy do podłoża gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowej.
Ponadto należy sprawdzić, czy nie nastąpiło mechaniczne uszkodzenie geowłókniny (rozerwanie,
przebicie). Pasma geowłókniny użyte do wykonania warstwy odcinającej i odsączającej nie powinny
mieć takich uszkodzeń.
6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w
p. 6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10cm, wyrównane i
powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej i odsączającej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z kruszywa obejmuje:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i
jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
- wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu,
- zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,
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- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie warstwy.
Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z geowłóknin obejmuje:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy geowłóknin,
- pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie warstwy.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Żwir i
mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i
podłoża przez obciążenie płytą
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty
9. Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłożu z zastosowaniem
geotekstyliów, IBDiM, Warszawa 1986r.
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OGÓLNA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
ST – 05
Podbudowa z kruszyw - wymagania ogólne
Kod CPV 45233000-9
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.
1.2. Zakres stosowania OST
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich.Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu
robót na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robót objętych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S- 06102 [21] i obejmują
OST: Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi
w dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocniczą i podbudowę zasadniczą wg Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [31].
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu
w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w OST
dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:
· podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
· podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
· podbudowa z żużla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 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 – 00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
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2.2. Rodzaje materiałów
Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podaje się w
OST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów.
2.3. Wymagania dla materiałów
2.3.1 Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między krzywymi
granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

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

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1.
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2.3.3 Materiał na warstwę odsączającą
Na warstwę odsączającą stosuje się:
- żwir i mieszankę wg PN-B-11111 [14],
- piasek wg PN-B-11113 [16].
2.3.4 Materiał na warstwę odcinającą
Na warstwę odcinającą stosuje się:
- piasek wg PN-B-11113 [16],
- miał wg PN-B-11112 [15],
- geowłókninę o masie powierzchniowej powyżej 200 g/m wg aprobaty technicznej.
2.3.5 Materiały do ulepszania właściwości kruszyw
Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się:
- cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
- wapno wg PN-B-30020 [19],
- popioły lotne wg PN-S-96035 [23],
- żużel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów ulepszania
kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inżyniera. Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy
przyjmować zgodnie z PN-S-06102 [21].
2.3.6 Woda
Należy stosować wodę wg PN-B-32250 [20].
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki
powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,
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c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania.
W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne
lub małe walce wibracyjne.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 00„Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w ST – 07 „Koryto
wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” i ST – 03 „Roboty ziemne”.
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych
cząstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem:
���
���

w którym:

≤ 5

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

w którym:

���
���

≤ 1,2

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
str. 77

d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża, w milimetrach,
O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca
się na geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być podawana przez
producenta geowłókniny.
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w
inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w
mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność
zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo
układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być
rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.
Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być
wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.
Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inżyniera.
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej,
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]
(metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości,
mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku,
gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy
osuszyć. Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać
przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.
5.5. Odcinek próbny
Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:
- stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest
właściwy,
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- określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubości warstwy po zagęszczeniu,
- określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika
zagęszczenia.
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania,
rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy. Powierzchnia odcinka
próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w
miejscu wskazanym przez Inżyniera. Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po
zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera.
5.6. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w
dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do
ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża
Wykonawcę robót.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania
te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej OST.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Częstotliwość ora zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

6.3.2 Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.
Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki
badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi.

6.3.3 Wilgotność mieszanki
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%. Wilgotność należy określić
według PN-B-06714-17 [5].

6.3.4 Zagęszczenie podbudowy
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika
zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W
przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo,
kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN- 64/8931-02 [27] i nie
rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń Inżyniera.
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek
wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
��
��

≤ 2,2

6.3.5 Właściwości kruszywa
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Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2.
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności
Inżyniera.

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
6.4.1 Częstotliwość oraz zakres pomiarów
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy
3.

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

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w
punktach głównych łuków poziomych.
6.4.2 Szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10cm, -5cm.
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Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy
wyżej leżącej o co najmniej 25cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej.
6.4.3 Równość podbudowy
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN68/8931-04 [28].
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności podbudowy nie
mogą przekraczać:
- 10mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4 Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową,
z tolerancją ± 0,5 %.
6.4.5 Rzędne wysokościowe podbudowy
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny
przekraczać + 1cm, -2cm.
6.4.6 Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ±
5cm.
6.4.7 Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż:
- dla podbudowy zasadniczej ± 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8 Nośność podbudowy
- moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy
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6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1 Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie
6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10cm,
wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć
podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie
materiału i powtórne zagęszczenie.
6.5.2 Niewłaściwa grubość podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich
właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i
ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3 Niewłaściwa nośność podbudowy
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera.
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie
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 – 00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
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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 – 00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za
zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w OST:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią
8. PN-B-06714-26
organicznych

Kruszywa

mineralne.

Badania.

Oznaczanie

zawartości

zanieczyszczeń

9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles
13. PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne
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14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i
mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
19. PN-B-30020 Wapno
20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego
23. PN-S-96035 Popioły lotne
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i
podłoża przez obciążenie płytą
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM Warszawa 1997.
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OGÓLNA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
ST – 6
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie
Kod CPV 45233200-1
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
1.2. Zakres stosowania OST
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót na drogach
1.3. Zakres robót objętych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.
1.4. Określenia podstawowe
Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.
2. MATERIAŁY
2.1. Rodzaje materiałów
Materiałem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie, powinna być mieszanka piasku, mieszanki i/lub żwiru, spełniająca wymagania
niniejszej specyfikacji. Materiałem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie powinna być mieszanka piasku, mieszanki i/lub żwiru z dodatkiem
kruszywa łamanego, spełniająca wymagania niniejszych specyfikacji. Kruszywo łamane może
pochodzić z przekruszenia ziarn żwiru lub kamieni narzutowych albo surowca skalnego. Kruszywo
powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.
2.2. Wymagania dla materiałów
2.2.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według normy PN-B-06714/15 musi leżeć pomiędzy
krzywymi granicznymi.
Krzywa uziarnienia kruszywa musi być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do górnej na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może
przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.
Frakcje kruszywa przechodzące przez sito 0,075mm nie powinny stanowić więcej niż 65% frakcji
przechodzącej przez sito 0,5mm.
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2.2.2. Właściwości kruszywa
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1.

Tablica 1.
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2.3. Uziarnienie kruszyw
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według normy PN-B-06714/15 musi leżeć pomiędzy
krzywymi granicznymi.
Krzywa uziarnienia kruszywa musi być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do górnej na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może
przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzące przez sito
0,075mm nie powinny stanowić więcej niż 65% frakcji przechodzącej przez sito 0,5mm.

2.4. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa łamanego.
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Zawartość w procentach obliczonych masowo.
3. SPRZĘT
3.1. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki
powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania.
W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne
lub małe walce wibracyjne.
4. TRANSPORT
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazać się możliwością korzystania z samochodów ciężarowych samowyładowczych
wyposażonych w plandeki do zabezpieczania materiału podczas transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przygotowanie podłoża
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego ułożona będzie na wcześniej wykonanej i zagęszczonej
mechanicznie warstwie odcinającej z piasku. Podbudowa musi być wytyczona w sposób
umożliwiający iei wykonanie zgodnie z dokumentacją projektowa i według zaleceń Inspektora. Paliki
lub szpilki do kontroli ukształtowania podbudowy musza być wcześniej przygotowane, odpowiednio
zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. Rozmieszczenie palików lub szpilek
musi umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót i nie powinno być większe niż
co 10 m.
5.2. Przygotowanie receptury na wytworzenie mieszanki
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Wykonawca na podstawie badań laboratoryjnych przygotowuje recepturę na wytworzenie mieszanki.
Receptura obejmować będzie ustalenie mieszanych frakcji kruszywa oraz wilgotność optymalną dla
mieszanych składników. Sporządzona receptura musi uzyskać akceptację Inspektora.
5.3. Przygotowanie mieszanki na warstwy podbudowy
Wykonawca robót na bazie zatwierdzonej przez Inspektora receptury wykona w mieszarce mieszankę,
przeznaczoną do wykonania warstwy podbudowy. Mieszanka wytworzona będzie z zakupionych
przez Wykonawcę składników (wg receptury).Wytworzenie mieszanki polegać będzie na
wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa (przewidzianych recepturą) z dodaniem wody, celem
uzyskania wilgotności optymalnej dla wytworzonej mieszanki.
5.4. Dozowanie wody i mieszanie kruszywa
Potrzebną ilość wody dla mieszanki ustala się laboratoryjnie z uwzględnieniem wilgotności naturalnej
materiału. Nawilżanie mieszanki powinno następować stopniowo w ilości nie większej niż 10 l/m3 do
czasu uzyskania w mieszance wilgotności optymalnej określonej laboratoryjnie. W czasie słonecznej
pogody, wiatrów i w zależności od temperatury, ilość wody powinna być odpowiednio większa.
Zwiększenie ilości wody może sięgać 20% w stosunku do wilgotności optymalnej. W przypadku gdy
wilgotność naturalna materiału przekracza wilgotność optymalną, należy materiał osuszyć

przez zwiększenie ilości mieszań.
5.5. Transport mieszanki
Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywać się będzie
samowyładowczymi środkami transportu, zaraz po jej wyprodukowaniu w sposób
zabezpieczający mieszankę przed wysychaniem i segregacją.
5.6. Rozkładanie mieszanki
Rozłożenie mieszanki odbędzie się we wcześniej przygotowanym korycie z zachowaniem
parametrów (grubości i szerokości warstwy) zgodnie z przedmiarem robót. Warstwa
podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych
spadków i rzędnych wysokościowych. Podbudowy należy wykonać w dwóch warstwach.
Każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych
spadków i rzędnych wysokościowych.
Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inspektora. W czasie układania mieszanki należy odrzucać ziarna o średnicy
większej niż 2/3 rozkładanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia.
5.7. Profilowanie rozłożonej warstwy mieszanki
Przed zagęszczeniem rozłożoną warstwę należy sprofilować do spadków poprzecznych i
pochyleń podłużnych. Profilowanie należy wykonać ciężkim szablonem. W czasie
profilowania należy wyrównać lokalne wgłębienia. Mieszanka w miejscach, w których
widoczna jest jej segregacja powinna być przed zagęszczeniem zastąpiona materiałem o
odpowiednich właściwościach.
5.8. Zagęszczanie wyprofilowanej warstwy
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Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej
zagęszczenia. Wałowanie powinno postępować stopniowo od krawędzi do środka podbudowy
przy przekroju daszkowym jezdni albo od dolnej do górnej krawędzi podbudowy przy
przekroju o spadku jednostronnym.
Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być
wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału aż do
otrzymania równej powierzchni. Podbudowa powinna być zagęszczona zagęszczarkami
płytowymi, małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
W pierwszej fazie zagęszczania należy stosować sprzęt lżejszy, a w końcowej sprzęt cięższy.
Początkowe przejścia walców wibracyjnych należy wykonać bez uruchomienia wibratorów.
Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy nie
mniejszego od 1,00 według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II).
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej,
określanej według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II).
Wilgotność przy zagęszczaniu powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją +1 % i
-2 % jej wartości.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania
kontrolne i dostarczać ich wyniki Inspektorowi. Pomiary i badania kontrolne
Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie
wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach niniejszej
ST.
6.2. Badanie zagęszczenia warstwy
Zagęszczanie każdej warstwy musi odbywać się do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie
mniejszego od 1,00 według normalnej próby Proctora, według PN-B-04481 (metoda II) lub
metodzie ugięć sprężystych. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać wg BN-77/8931-12.
W przypadku gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia według metody
Proctora jest niemożliwe, ze względu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrolę
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, według BN-64/8931-02 i nie
rzadziej niż raz na 1000m2.
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy
stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia Ei jest nie większy od
2,2 dla każdej warstwy podbudowy.
6.3. Grubość warstwy
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Grubość warstwy Wykonawca musi mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu w punktach
wybranych losowo.
Dopuszczalne odchylenie od projektowanej grubości podbudowy z kruszywa łamanego nie
powinno przekraczać dla podbudowy zasadniczej: ± 10%.
6.4. Nośność i zagęszczanie podbudowy według obciążeń płytowych
Maksymalne ugięcia lub minimalne moduły odkształcenia w zależności od wskaźnika
zagęszczenia i projektowanego wskaźnika nośności zawarto w poniższej tabeli.

6.5. Pomiary cech geometrycznych podbudowy z kruszywa łamanego
a) Równość podbudowy.
Równości podłużne i poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrowąłatą. Nierówność
górnej warstwy podbudowy nie mogą przekraczać 5mm na długości 3m.
b) Spadki poprzeczne podbudowy.
Spadki poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Spadki poprzeczne podbudowy,mierzone
w środku i na skraju boiska powinny wynosić 0,0% z tolerancją ± 0,5%.
c) Rzędne podbudowy.
Rzędne należy sprawdzać co 3m w osi boiska i na krawędziach. Różnice pomiędzy rzędnymi
wykonanej podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać w osi boiska
+1cm na skraju ± 2cm. Niedopuszczalne jest zaniżenie podbudowy w osi boiska.
d) Ukształtowanie osi podbudowy.
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej
niż ±5cm.
e) Szerokość podbudowy.
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż + lOcm,
-5cm.
7. OBMIAR ROBÓT
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Jednostką obmiarową jest m2
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki
pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena wykonania 1m2 podbudowy obejmuje:
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
• oznakowanie robót,
• sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,
• koszty zakupu materiałów
• przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,
• dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
• rozłożenie mieszanki,
• zagęszczenie rozłożonej mieszanki,
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej,
• utrzymanie podbudowy w czasie robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
PN-B-11112/96 Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
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OGÓLNA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
ST – 7
Nawierzchnie chodników – nawierzchnia z płyt ażurowych
Siena
Kod CPV 45233253-7
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót nawierzchni z betonowej płyty ażurowej Siena, realizowanych w ramach
zadania: „Projekt ścieżek z kostki brukowej wraz z podbudową”.
2. MATERIAŁY
2.1. Betonowa płyta ażurowa siena
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej płyty ażurowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę.
Wygląd zewnętrzny.
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste,
wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2mm dla kostek o grubości 80mm. Kształt, wymiary i
kolor kostki brukowej. Do wykonania nawierzchni chodnika, przewidziano zastosowanie
betonowej płyty ażurowej o wymiarach 40cm x 40cm x 8cm.
Tolerancje wymiarowe wynoszą:
na długości . 3mm,
na szerokości 3mm,
na grubości . 5mm.
Ażurowa płyta ekologiczna utworzona z nieregularnych, połączonych ze sobą kamieni.
Funkcją połączeń nie jest przenoszenie obciążeń a jedynie zachowanie odległości między
pojedyńczymi kamieniami. Pęknięcia połączeń nie są wadą. Szerokie spoiny płyty można
wypełnić grysem lub zasiać trawę.
Składowanie na budowie
Płyty ażurowe dostarczone na budowę w oryginalnym opakowaniu wykonanym przez
producenta powinny być składowane na powierzchni równej, utwardzonej i zabezpieczonej
przed nawodnieniem przez wody opadowe.
Miejsce składowania powinno być zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.
Palety można układać w stosy.
3. SPRZĘT
Małe powierzchnie z płyt wykonuje się ręcznie. Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się
wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.
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4. TRANSPORT
Uformowane w czasie produkcji płyty ażurowe układane są warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, płyty przewożone są
na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co
gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Płyty ażurowe można również
przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Koryto
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST – 07.
5.2. Podsypka
Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712.
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5cm. Podsypka
powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.
5.3. Podbudowa z kruszywa łamanego
Jak w specyfikacji: ST – 10.
5.4. Układanie nawierzchni z płyt ażurowych Siena
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie
dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego
przez Inspektora.
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny
między kostkami wynosiły od 2 do 3mm. Kostkę należy układać ok. 1,5cm wyżej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść
powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i
przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych,
stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni
ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po
ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść
nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji -może
być zaraz oddana do użytkowania.
Projektowana nawierzchnia ograniczona zostanie z obu stron betonowymi krawężnikami o
wymiarach 24x6cm, osadzonymi na ławie betonowej z oporem 22x20cm B15.
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Przestrzenie pomiędzy kostkami brukowymi, zcalonymi w jednej płycie, należy wypełnić
tłuczniem, umożliwi to wsiąkanie wód opadowych z powierzchni ścieżki do gruntu.
W celu zabezpieczenia nawierzchni przed wodami opadowymi, spływającymi z terenu
położonego powyżej poziomu ścieżki (odcinki trasy biegnące wzdłuż stoku), zaprojektowano
muldy odwadniające. Są to korytka o wybrukowanym dnie szerokości 40cm i głębokości 7cm
na podbudowie z chudego betonu B15. Wody deszczowe przechwytywane przez muldy będą
odprowadzane do gruntu poprzez poprzeczne odwodnienie budowane na danym odcinku
ścieżki w odstępach ok. 25m. Miejsce osadzenia poprzecznych odwodnień oraz odcinki na
których poprowadzono korytka odwadniające przedstawia rys. nr 2. Poprzeczne odwodnienia
będą zbudowane z dwóch drewnianych belek średnicy 12cm, rozstawionych w odległości ok.
8cm, spiętych metalowymi klamrami, szczelina pomiędzy belkami będzie wypełniona
kruszywem. Belki wykonać należy z drewna iglastego (sosna, świerk, modrzew)
okorowanego. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić
nie więcej niż 23%. Przed zamontowanie wyprofilować należy miejsce osadzenia okrąglaka
na wysokości ścieżki oraz miejsca wylotowe i dolotowe obok ścieżki. Drewniane belki należy
zabezpieczyć przed szkodnikami biologicznymi przez nasycenie drewna preparatami
impregnującymi.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek
posiada aprobatę techniczną. Pozostałe wymagania określono w niniejszej specyfikacji.
6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. Sprawdzenie podłoża
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz
zamieszczoną Specyfikacją „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża".
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: głębokości koryta:
· szerokości do 3m: .1cm,
· szerokości powyżej 3m: .2cm,
· szerokości koryta: . 5cm.
6.2.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych,
podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową oraz pkt. 5.2.
niniejszej ST.
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6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej
ST: pomierzenie szerokości spoin, sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i
kolor nawierzchni jest zachowany.
6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.
6.3.1. Sprawdzenie równości nawierzchni
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej dwa raz na każde
40 do 150m2 ułożonej nawierzchni. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4m nie powinien
przekraczać 1,0cm.
6.3.2. Sprawdzenie profilu podłużnego
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod
uwagę punkty charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach
charakterystycznych niwelety nie mogą przekraczać 3cm.
6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą na siedmiu
przekrojach. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą 0,3%.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest m2
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą ST i
wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt. 6. dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena wykonania 1m2 nawierzchni z kostki obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót materiałów jego utrzymanie,
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, wraz z kosztami zakupu
- wykonanie podsypki,
- ułożenie kostki wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin,
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- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykły
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena
zgodności
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
str. 103

OGÓLNA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
ST – 8
Krawężniki betonowe
Kod CPV 45233200-1
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych.
1.2. Zakres stosowania OST
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania
szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich. Zaleca się
wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robót objętych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
ustawieniem krawężników:
- betonowych na ławie betonowej z oporem lub zwykłej,
- betonowych na ławie tłuczniowej lub żwirowej,
- betonowych wtopionych na ławie betonowej, żwirowej lub tłuczniowej,
- betonowych wtopionych bez ławy, na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla
pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 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 –
00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi są:
- krawężniki betonowe,
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- piasek na podsypkę i do zapraw,
- cement do podsypki i zapraw,
- woda,
- materiały do wykonania ławy pod krawężniki.
2.3. Krawężniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
2.3.1 Typy
W zależności od przeznaczenia rozróżnia się następujące typy krawężników betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.
2.3.2 Rodzaje
W zależności od kształtu przekroju poprzecznego rozróżnia się następujące rodzaje
krawężników betonowych:
- prostokątne ścięte - rodzaj „a”,
- prostokątne - rodzaj „b”.
2.3.3 Odmiany
W zależności od technologii i produkcji krawężników betonowych, rozróżnia się
odmiany:
1 - krawężnik betonowy jednowarstwowy,
2 - krawężnik betonowy dwuwarstwowy.
2.3.4 Gatunki
W zależności od dopuszczalnych wad, uszkodzeń krawężniki betonowe dzieli się na:
- gatunek 1 - G1,
- gatunek 2 - G2.
Przykład oznaczenia krawężnika betonowego ulicznego (U), prostokątnego (b),
jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100
BN-80/6775-03/04 [15].
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2.4. Krawężniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1 Kształt i wymiary
Kształt krawężników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Wymiary krawężników betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych podano w tablicy 2.
a) krawężnik rodzaju „a”

b) krawężnik rodzaju „b”

c) wpusty na powierzchniach stykowych krawężników
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Rys. 1. Wymiarowanie krawężników
Tablica 1. Wymiary krawężników betonowych

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych

2.4.2 Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o
fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN80/6775-03/01 [14], nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3.
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2.4.3 Składowanie
Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach
posegregowane według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości.

otwartych,

Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych
o wymiarach: grubość 2,5cm, szerokość 5cm, długość min. 5cm większa niż szerokość
krawężnika.
2.4.4 Beton i jego składniki
2.4.4.1 Beton do produkcji krawężników
Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W
przypadku wykonywania krawężników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa
krawężników powinna być wykonana z betonu klasy B 30.
Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się:
- nasiąkliwością, poniżej 4%,
- ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
- mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250 [2].
2.4.4.2 Cement
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż
„32,5” wg PN-B-19701 [10].
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12].
2.4.4.3 Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek.
2.4.4.4 Woda
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B- 06712
[5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].
Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [10].
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Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.6. Materiały na ławy
Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla:
a) ławy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], którego składniki
powinny odpowiadać wymaganiom punktu 2.4.4,
2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać
wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania
cementowopiaskowej,

betonu

i

zapraw

oraz

przygotowania

podsypki

- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport krawężników
Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.
Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w
czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego
więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.
4.3. Transport pozostałych materiałów
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu
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kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed
rozpyleniem.
Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien
odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod ławy
Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w
szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97
według normalnej metody Proctora.
5.3. Wykonanie ław
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.3.1 Ława betonowa
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach
sypkich należy stosować szalowanie.
Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub
bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami.
Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym
należy stosować co 50m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową.
5.4. Ustawienie krawężników betonowych
5.4.1 Zasady ustawiania krawężników
Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić
od 10 do 12cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku)
może być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16cm.
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika
obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym.
Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16].
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5.4.2 Ustawienie krawężników na ławie betonowej
Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na
podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu.
5.4.3 Wypełnianie spoin
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1cm. Spoiny należy wypełnić
żwirem, piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2.
Zalewanie spoin krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do
krawężników ustawionych na ławie betonowej.
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla
zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce
cementowopiaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50m 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 – 00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
6.2.1 Badania krawężników
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów
przeznaczonych do ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań
Inżynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach
elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy
wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021 [6].
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm
przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1
i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie
kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1mm.
6.2.2 Badania pozostałych materiałów
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych
powinny obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla
odpowiednich materiałów w pkt 2.
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6.3. Badania w czasie robót
6.3.1 Sprawdzenie koryta pod ławę
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. Tolerancja dla
szerokości wykopu wynosi ± 2cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.2.
6.3.2 Sprawdzenie ław
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:
a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. Profil
podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą.
Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1cm na każde 100m ławy.
b) Wymiary ław.
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100m
ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą:
- dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej,
- dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej.
c) Równość górnej powierzchni ław.
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na
każde 100m ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i
przyłożoną łatą nie może przekraczać 1cm.
d) Zagęszczenie ław.
Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100m. Ławy ze żwiru lub piasku
nie mogą wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego.
e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2cm
na każde 100m wykonanej ławy.
6.3.3 Sprawdzenie ustawienia krawężników
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:
a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które
wynosi ± 1cm na każde 100m ustawionego krawężnika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety
projektowanej, które wynosi ± 1cm na każde 100m ustawionego krawężnika,
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c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch
punktach na każde 100m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną
powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1cm,
d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione
całkowicie na pełną głębokość.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki
pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- wykonanie koryta pod ławę,
- wykonanie ławy,
- wykonanie podsypki.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt
9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m krawężnika betonowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
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- wykonanie koryta pod ławę,
- ew. wykonanie szalunku,
- wykonanie ławy,
- wykonanie podsypki,
- ustawienie krawężników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
- wypełnienie spoin krawężników zaprawą,
- ew. zalanie spoin masą zalewową,
- zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykły
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i
mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena
zgodności
11. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
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15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe
16. BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
10.2. Inne dokumenty
17.Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i
1982 r.
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OGÓLNA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
ST – 9
Zagęszczanie gruntu pod fundament
Kod CPV 45233200-1
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1.0 Wstęp.
1.1 Przedmiot Specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące zasypywania wykopów,
zagęszczenia gruntu stanowiącego podłoże dla fundamentu..
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy:
· Zagęszczeniu gruntu pod fundamentem;
· Zasypywaniu wykopów po wykonaniu fundamentów;
· Zagęszczeniu i zasypywaniu gruntu nasypowego, w obrębie budynku, również dla potrzeb
budowy schodów na gruncie,
1.4 Określenia podstawowe.
Stopień zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona
wg wzoru
ID = Pd/Pds
gdzie.
Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3]
Pds- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej,
określona w normalnej,próbie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, służąca do oceny
zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badania zgodnie z normąBN-7718931-12[Mg /
m3]
Wskaźnik różnoziarnistości (niejednorodności uziarnienia) - wielkość charakteryzująca
zagęszczalność gruntówniespoistych, określona wg wzoru:
U = d60 / d10
gdzie:
d60- średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm]
d10 - średnica oczek sita , przez które przechodzi 10% gruntu |mm]
Pozostałe określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi Polskimi
Normami.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakość oraz za zgodność z Rysunkami, ze
Specyfikacjami i poleceniami Inżyniera Projektu.
2.0. Materiały.
Do wykonania podłoża dla fundamentów potrzebny jest:
- piasek średni
- Pospółka lub żwir o fr. 2-16mm.
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Do zasypania budynku potrzebny jest piasek, żwir, pospółka lub materiał rodzimy
pochodzący z wcześniej wykonanych
Wykopów. Materiały te powinny zagwarantować prawidłowe zagęszczenie się i
wodoprzepuszczalność nie mniejszą niż8m/dobę.
3.0 Sprzęt
Sprzęt używany do zasypywania wykopów oraz zagęszczania gruntu musi być
zaakceptowany przez Inżyniera Projektu. Sprzętużywany do zagęszczania powinien być
sprawny, powinien posiadać wszystkie wymagane certyfikaty i dopuszczenia.
4.0 Transport
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do zasypywania wykopów
powinny odbywać się tak, aby
zachować ich dobry stan techniczny.
5.0 Wykonanie robót.
5.1 Zasypywanie wykopów pod fundamenty
Zasypywanie wykopów powinno być przeprowadzone bezpośrednio po wykonaniu w nich
projektowanych elementów obiektu i określonych robót. Przed rozpoczęciem zasypywania
dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych, a także, co jest
technicznie uzasadnione - powinno być odwodnione.
Do zasypywania wykopów powinien być używany grunt wydobyty z tego samego wykopu,
nie zamarznięty i bez zanieczyszczeń {np. ziemia roślinna, odpadki budowlanych materiałów
itp.); jeśli w dokumentacji technicznej nie przewidziano odrębnych warunków technicznych
zasypywania wykopu. Nasypywanie warstw gruntu, ich zagęszczenie w pobliżu ścian
obiektów powinno być dokonywane w taki sposób, aby nie powodowało uszkodzenia warstw
izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowej, jeżeli taka została wykonana.
5.2 Zagęszczanie gruntu zasypowego.
Każda warstwa gruntu powinna być zagęszczana mechanicznie. Grubość
zagęszczanych warstw winna wynosić przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami
tub ubijakami mechanicznymi -max. 0.4 m.
W okolicach urządzeń lub warstw odwadniających grunt powinien być zagęszczany ręcznie.
Zagęszczanie gruntu powinno odbywać się przy jednoczesnej, stałej kontroli
laboratoryjnej, do naturalnego stopnia zagęszczenia gruntu.
Przy zagęszczaniu gruntów zasypowych, dla uzyskania równomiernego wskaźnika
należy:
• rozściełać grunt warstwami poziomymi o równej grubości, sposobem ręcznym lub lekkim
sprzętem mechanicznym,
• warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej szerokości, przy jednakowej liczbie przejść
sprzętu zagęszczającego.
Jeżeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu zagęszczania
gruntu i przy zasypywaniu wykopów, to układanie i zagęszczanie gruntu powinno być
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dokonywane warstwami o grubości dostosowanej do przyjętego sposobu zagęszczania j
wynoszącej · nie więcej niż 25 cm - przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu,
· od 0,5 do 1,0 m - przy ubijaniu ubijakami o działaniu udarowym (żabami) lub ciężkimi
tarczami (grubość warstwynależy dobierać do ciężaru płyty i wysokości ich spadania, jednak
nie może być ona większa niż średnica płyty),· około 0,4 m przy zagęszczaniu urządzeniami
wibracyjnymi.
· Jeżeli w wykopie dookoła budowli ułożono urządzenia lub warstwy odwadniające (drenaż),
to warstwa gruntu do wysokości ok. 0,30 m nad drenażem lub warstwami odwadniającymi
powinna być zagęszczona ręcznie w sposób nie wpływający na prawidłowe odprowadzenie
wody.
Jeżeli w zasypywanym wykopie znajduje się rurociąg, to do wysokości ok. 40 cm ponad
górną krawędź rurociągu należy go zasypywać ręcznie, z tym, że grubość jednorazowo
ubijanej warstwy nie może być większa niż 20 cm. Zasypanie i ubicie gruntu powinno
następować równocześnie po obu stronach rurociągu. Dalsze zasypywanie wykopu, jeśli
ściany są umocnione, powinno być dokonywane ręcznie, a przy braku umocnienia można
stosować sprzęt mechaniczny.
Stopień zagęszczenia gruntów pod płytę posadzki oraz schody zewnętrzne powinien wynosić
I D> 0,55. Stopień zagęszczenia gruntów pod fundamenty powinien wynosić I D> 0,7.
6.0 Kontrola jakości robót.
Podczas zasypywania gruntu zasypowego należy kontrolować jego zagęszczenie. Pozostałe
warunki należy przyjmować jak
Specyfikacji ROBOTY ZIEMNE.
7.0 Obmiar robót.
Patrz Specyfikacja ROBOTY ZIEMNE.
8.0 Odbiór robót
Patrz Specyfikacja

ROBOTY ZIEMNE.

9.0 Podstawa płatności.
Patrz Specyfikacja

ROBOTY ZIEMNE.

10.0 Przepisy związane.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
str. 123

PRZYŁĄCZE WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ

SCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-02.05

PRZYŁĄCZA WODY

I KANALIZACJI SANITARNEJ
KOD CPV

45332200-5

1.WSTĘP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
1.1.1.Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
wykonaniem przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości
ul. Sosnowa 5 w Mikołowie działka nr 486/38.
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
1.2.1.Specyfikacje Techniczne są stosowane jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania podłączeń wod - kan. :
1.3.1. Roboty ziemne, budowlane i pomocnicze związane bezpośrednio z
wykonaniem przyłączy i sieci
1.3.2.Pomiary geodezyjne przed zasypaniem rurociągów
1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Dokumentacji Projektowej. Instalacje powinny
być wykonywane zgodnie z:
1.4.1.Polskimi Normami (PN),
1.4.2.Obecnie obowiązującym Prawem Budowlanym i wymaganiami wszelkich
władz lokalnych, przepisów i regulacji terenowych,
1.4.3.Prace montażowe wykonać zgodnie z Wymaganiami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych T. II Instalacje
Sanitarne i Przemysłowe
2.MATERIAŁY
2.1.Wymagania ogólne
2.1.1.Materiały stosowane do wykonania instalacji przyłącza wod- kan zostały
wyszczególnione w Dokumentacji Projektowej
2.1.2.Dopuszcza się zmianę materiałów i elementów składowych przyłaczy
wod- Kan. oraz technologii wykonania pod warunkiem uzyskania zgody
projektanta branżowego ww. instalacji.
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2.2.Rodzaje materiałów
2.2.1.Rury i kształtki do wody PE100 SDR 11 PN 16 trójwarstwowe
2.2.2.Zasuwy podziemne gwintowane do wody PN10
2.2.3.Wodomierz jednostrumieniowy JS2,5 PN10 Klasa C
2.2.4.Zawory kulowe odcinające, gwintowane z półśrubunkiem PN16 ze spustem i
bez spustu
2.2.5.Armatura zabezpieczająca (zawór antyskażeniowy) typu EA PN10
2.2.6.Rury i kształtki do kanalizacji zewnętrznej kielichowe PVC SN 8 SDR 41
litych wg PN-EN 1401:1999 φ 160x 4,7 o ściankach litych.
2.2.7.Studnie Ø 425 mm
2.2.8.Osadnik bezodpływowy

3.SPRZĘT
3.1.1.Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót,
zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku
materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien
uzyskać akceptację Inżyniera Budowy i musi spełniać wymogi stawiane
odnośnymi przepisami. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować
wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera Budowy w terminie
przewidzianym kontraktem. Sprzęt powinien mieć ustalone parametry
techniczne i powinien być ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta
oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny i urządzenia
można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i
działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez
osoby niepowołane.
4.TRANSPORT
4.1.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Specyfikacji Ogólnej
Wykonania i Odbioru Robót” pkt 1.5
5.WYKONYWANIE ROBÓT
5.1.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w „Specyfikacji Ogólnej Wykonania
i Odbioru Robót” pkt 1.7
W zakres robót instalacyjnych przyłączy i sieci wchodzą
5.1.2.Włączenie do istniejącego rurociągu przy pomocy trójnika siodłowego
5.1.3.Montaż podziemnej zasuwy odcinającej
5.1.4.Montaż rurociągu z rur HDPE 100 SDR 11 na ciśnienie 1,6 MPa
trójwarstwowe
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5.1.5.Montaż armatury zaporowej
5.1.6.Montaż układu pomiarowego
5.1.7.Montaż armatury zabezpieczającej antyskażeniowej
5.1.8.Montaż rur i kształtek PVC kanalizacji zewnętrznej
5.1.9.Montaż studni rewizyjnych
5.1.10.Montaż osadnika bezodpływowego
5.1.11.Płukanie i dezynfekcja rurociągu wodnego
5.1.12.Próby szczelności kanałów rurowych
W zakres robót ziemnych wchodzą
5.1.13.Wykopy wąskoprzestrzenne dla rurociągów
5.1.14.Deskowania wykopów
5.1.15.Podłoża i zasypka piaskowa
5.1.16.Wykopy jamiste dla studni
5.1.17.Wywóz nadmiaru ziemi
W zakres robót budowlanych wchodzą
5.1.18.Deskowania konstrukcji betonowych
5.1.19.Zbrojenie konstrukcji betonowych
5.1.20.Betonowanie konstrukcji
-

Rurociąg wody prowadzić w wykopie na głębokości ok. 1,0 m na podsypce
piaskowej gr. 25 cm
Rurociąg zasypać warstwą piasku gr. min. 30 cm
Nad rurociągiem ułożyć taśmę ostrzegawczą szer. 30 cm
Pod drogami rurociąg prowadzić w rurze ochronnej Ø160 – woda i Ø250PVC
Klasy SN8 mm
Połączenie armatury z rurą PE wykonać za pomocą tulei kołnierzowej
Rurociągi kanalizacji sanitarnej prowadzić w wykopie na głębokości wg rys.
profili załączonych do projektu na podsypce piaskowej gr. 25 cm
Rurociągi zasypać warstwą piasku gr. min. 30 cm
Nad rurociągami kanalizacyjnymi ułożyć taśmę ostrzegawczą szer. 30 cm
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6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.Wymagania ogólne
6.1.1.Zapewnienie jakości wykonania poszczególnych zakresów robót regulują
odpowiednie normy oraz dokumentacja techniczna dotycząca niniejszego
zakresu branży instalacyjnej. Wykonawca jest zobowiązany do
zastosowania jak również przestrzegania, obowiązujących i aktualnych na
dzień realizacji, norm i przepisów obejmujących wykonywany zakres robót.
Nieobowiązujące normy mogą służyć w celach poglądowych jako np.
poradnik. Wymaganą projektem oraz obowiązującymi przepisami jakość
wykonania instalacji grzewczej powinien zapewnić wykonawca przez
stosowanie właściwych materiałów, metod wytwarzania i montażu oraz
nadzoru technicznego i kontroli. Wymaganie to dotyczy również
działalności projektowej wykonawcy. System jakości stosowany przez
wykonawcę powinien być otwarty na dodatkową kontrolę ze strony
zamawiającego lub organu niezależnego, w całym procesie realizacji
zamówienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za
jakość wykonanych robót.
6.2.Kontrola działania
Celem kontroli działania przyłącza wodnego jest potwierdzenie możliwości działania instalacji
zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji zostały
prawidłowo zamontowane i działają efektywnie.
7.OBMIAR ROBÓT
7.1.1.Do obliczenia należności przyjmuje się wykonanie wszystkich prac
niezbędnych do wykonania przyłączy wraz z robotami towarzyszącymi.
Obmiar robót przewiduje się dokonać w oparciu o Dokumentację
Projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia wynikłe w czasie budowy,
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
7.1.2. Obmiar robót wykonać w jednostkach:
- długości przewodów - mb
- armatura
- szt
- studnie,
- szt
- wykopy
- m3
8.ODBIÓR ROBÓT.
8.1.1.Odbioru robót dokonuje się na zasadach określonych w „Specyfikacji Ogólnej
Wykonania i Odbioru Robót” pkt 1.9
8.1.2.Przyłącza powinny być poddane pomiarom i sprawdzona przed oddaniem do
eksploatacji oraz po każdej modernizacji i przebudowie
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST
i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem niezbędnych tolerancji dały wyniki pozytywne.
8.1.3.Odbiory międzyoperacyjne:
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-

Odcinki rurociągów dla których wymagana jest próba szczelności

8.1.4.Sprawdzenie kompletności wykonanych prac
Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w
pełni wykonano wszystkie prace związane z montażem instalacji oraz
stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz z obowiązującymi
przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac
odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania:
-

Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze
specyfikacją projektową, zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości
oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie właściwości i części
zamiennych;

-

Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi
przepisami oraz z zasadami technicznymi;

-

Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na
działanie, czyszczenie i konserwację;
- Sprawdzenie czystości instalacji;
- Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji
instalacji
8.1.5.Przy odbiorze Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu
następujące dokumenty:
-

Projektową dokumentację powykonawczą,

-

Protokóły z dokonanych pomiarów,
- Protokóły odbioru robót zanikających,
8.1.6.Z Dla każdego odbioru i próby należy sporządzić protokół, który jest
ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacją budowy. Odbiór
końcowy dokonywany jest między innymi na podstawie protokołów
odbiorów częściowych elementów zanikających lub ulegających zakryciu
oraz prób.
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.Ustalenia ogólne
9.1.1.Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez
Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych
ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych
(ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie
ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzeniowe
ryczałtowe robót będą obejmować: - robociznę bezpośrednią wraz z
narzutami, - wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, -

5

PRZYŁĄCZE WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ

wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, - koszty pośrednie i zysk
kalkulacyjny- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z
wyłączeniem podatku VAT.
10.NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1.Normy
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-79/H-74244
Rury stalowe ze szwem przewodowe.
BN-74/6366-03
Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.
BN-74/6366-04
Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.
PN-85/B-01700
Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna.
Oznaczenia graficzne.
PN-68/B-06050
Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.
PN-70/C-89015
Rury polietylenowe. Metody badań.
PN-89/H-02650
Armatura i rurociągi.
Ciśnienia i temperatury.
PN-83/H-02651
Armatura i rurociągi. Średnice nominalne.
PN-92/M-74001
Armatura przemysłowa.
Ogólne wymagania i badania.
PN-92/B-01706
Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-B-01706/Az1 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. (zmiana
Az1)
BN-86/8971-08
Prefabrykaty budowlane z betonu.
Kręgi betonowe i żelbetowe.
PN-64/H-74086
Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.
PN-H-74051:1994 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.
PN-H-74051Włazy kanałowe. Klasa A.
1:1994
PN-H-74051Włazy kanałowe. Klasa B, C, D.
2:1994
PN-92/B-10735
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-10729
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-87/B-010700 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna.
Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia.
PN-93/H-74124
Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane
w nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy i pieszych.
PN-81/B-10725
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23.

PN-85/B-01700

24.

PN-68/B-06050

25.

BN-83/8836-02

26.

PN-86/B-01802

27.

PN-80/B-01800

Wodociągi i kanalizacje.
Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne.
Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i żelbetowe.
Nazwy i określenia.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i żelbetowe.
Klasyfikacja i określenia.

10.2.Inne dokumenty
10.2.1.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690) z późniejszymi zmianami
10.2.2. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury nr 401 z dnia 2003.02.06 w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych
10.2.3. Wymagania techniczne COBRTI Instal 3. Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci wodociągowych.
10.2.4. Wymagania techniczne COBRTI Instal 9. Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji i sieci kanalizacyjnych.
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Lp.

Podstawa

18 KNNR 6
d.2 0302

19 KNNR 6
d.2 0302

20 KNNR 1
d.2 0202-06

21 KNNR 1
d.2 0208-02

OBMIAR

Opis i wyliczenia

j.m.

Nawierzchnie z kostki o wysokości [..] cm na podsypce cementowo-piaskowej. m2
PA. Płyty ażurowe.
83.57*1.10
m2
Nawierzchnie z kostki o wysokości [..] cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

0.60*(3.25+3.23+7.20+3.44+6.19+7.38+2.54)

m2

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
poz.13*0.45

m3
m3

Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu kat. I-IV ponad m3
1 km samochodami samowyła-dowczymi, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej
Krotność = 10
poz.20
m3

22 Analiza włas- Utylizacja ziemi
d.2 na
poz.20

m3

23 KNNR 1
d.2 0406-01 01

m3

m3

Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przerzutem
gruntu uzyskanego z ukopu, grunt kat. I-II
35

m3

24
Zakup humusu wraz przywiezieniem
d.2 analiza indywidualna
350*0.05

m3

25 KNNR 1
d.2 0507-01

Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 5 cm

m2

350

m2

m3

-2-
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Poszcz
RAZEM

Razem
3.016

91.927
RAZEM

91.927

19.938
RAZEM

19.938

50.339
RAZEM

50.339

50.339
RAZEM

50.339

50.339
RAZEM

50.339

35.000
RAZEM

35.000

17.500
RAZEM

17.500

350.000
RAZEM

350.000
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Lp.
Podst
1
1 KNNR 1
d.1 0305-03

2 KNNR 1
d.1 0111-01
analogia

OBMIAR

Opis i wyliczenia
Roboty rozbiórkowe i przygotowawczeCPV 45332200-5
Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do
1,5 m w gruncie kat. IV wykop kontrony
1.0*1.0*1.5*1

4 KNR 2-01
d.2 0317-0601

5 KNNR 1
d.2 0214-02

6 KNR 2-01
d.2 0236-03
analogia

8 KNNR 4
d.2 1411-04
analogia

9 KNNR 4
d.2 1206-02

PRZYŁĄCZE WODY-CPV 45332200-5
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na
odkład w gruncie kat.III
(163-14)*1.6*0.9*0.6
Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych kat.V-VI z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m
(163-14)*1.6*0.9*0.4

m3

1.500
RAZEM

1.500

0.163
RAZEM

0.163

128.736
RAZEM

128.736

85.824
RAZEM

85.824

170.700
RAZEM

170.700

165.100
RAZEM

165.100

476.800
RAZEM

476.800

59.600
RAZEM

59.600

14.000
RAZEM

14.000

4.000
RAZEM

4.000

59.600
RAZEM

59.600

59.600
RAZEM

59.600

59.600
RAZEM

59.600

139.000
RAZEM

139.000

14.000
RAZEM

14.000

m3
m3
m3
m3

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektom3
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV
230.3-59.6
m3
Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III - zagęszczenie m3
do ID 98%
m3

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi sta- m2
lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
1.6*2*(163-14)
m2
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm-PODSYPKA i
0BSYPKA RUR

m3

(139+24-14)*0.5*0.8

m3

Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rura- m
mi o śr.150-250mm w gruntach kat.III-IV
6.0+8
m

10 KNR 2-19
Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.nom.250 mm
d.2 0122-03
kalk. własna
2+2
11 KNNR 1
d.2 0301-03

Razem

m3

km

165.10
7 KNNR 1
d.2 0313-01

Poszcz

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy wodo- km
ciągu
0.163

2
3 KNR 2-01
d.2 0215-02

j.m.

szt.
szt.

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. m3
IV)- wywiezienie ziemi pod podsypki
59.60
m3

12 KNNR 1
Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowd.2 0208-02
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - do ustalenia przez
kalk. własna wykonawcę
Krotność = 8
59.60

m3

13 Kalkulacja
Przejęcie pozostałej ziemi na składowisko
d.2 własna
kalk. własna
59.60

m3

14 KNNR 4
d.2 1009-04

m

m3

m3

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 110 mm- RURY TS -110
139

m

15 KNR-W 2-18 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
d.2 0110-04
metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 110 mm
14

złącz.

16 KNNR 4
d.2 1012-02

szt

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 110-140 mm
-1-
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Lp.

Podst

OBMIAR

Opis i wyliczenia
123/200

3
32 KNNR 1
d.3 0111-01

33 KNNR 1
d.3 0306-09

34 KNR 2-01
d.3 0317-0601

35 KNNR 1
d.3 0210-01

36 KNNR 1
d.3 0301-03

Kanalizacja sanitarna- roboty ziemne KOD 45110000-1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.
0.0885

39 KNNR 1
d.3 0318-04

40 KNR 2-01
d.3 0236-03
analogia

41 KNR 19-01
d.3 0117-08

44 KNNR 4
d.4 1308-02

km
szt.

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych kat.V-VI z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m
(1.6*1.0*88.5)*0.4

m3

szt.

m3

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębierny- m3
mi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III
(1.6*1.0*88.5)*0.6
m3
Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. m3
IV)- wywiezienie ziemi pod osadnik i podsypki
3.14*2.2*2.2*3.5+53.6
m3

m3

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do m3
3.0 m w gr.kat. IV
141.6-53.6
m3

RAZEM

0.615

0.089
RAZEM

0.089

2.000
RAZEM

2.000

56.640
RAZEM

56.640

84.960
RAZEM

84.960

106.792
RAZEM

106.792

106.760
RAZEM

106.760

283.200
RAZEM

283.200

88.000
RAZEM

88.000

88.000
RAZEM

88.000

6.000
RAZEM

6.000

106.760
RAZEM

106.760

53.625
RAZEM

53.625

88.500
RAZEM

88.500

1.000
RAZEM

1.000

1.536
RAZEM

1.536

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III - zagęszczenie m3
do ID 98%
88.0

m3

Pomosty dla pieszych nad wykopami

m2

1.0*3.0*2

m2
m3
m3

ROBOTY MONTAŻOWE KOD 45330000-9
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm-PODSYPKA i
0BSYPKA KANAŁU

m3

(88.5-6)*0.65

m3

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm

m

88.5

m

45 Kalkulacja
OSADNIK BEZODPŁYOWOWY V=9,3 m3 z AUTOMATYCZNA SYGANALIszt
d.4 własna
ZACJĄ NAPEŁNIENIA, WYŁACZNIKIEM PŁYWAKOWYM ZGODNIE Z PROkalk. własna JEKTEM
1
szt
46 KNR 2-18
d.4 0609-01
analogia

Razem

m3

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi sta- m2
lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
1.6*2*88.5
m2

42
Przyjęcie ziemi na składowisko
d.3 kalk. własna
106.76
4
43 KNNR 4
d.4 1411-04
analogia

Poszcz
0.615

km

Wykopanie dołów o pow. dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m w gruncie
kat.IVwykoy loklizujące kable, gazociąg
2

37 KNNR 1
Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowd.3 0208-02
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - do ustalenia przez
kalk. własna wykonawcę
Krotność = 8
106.76
38 KNNR 1
d.3 0313-01

j.m.
odc.20
0m

Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach - ławy fundamentowe, m3
bloki oporowe - podłoże z chudego betonu pod osadnik bezodpływowy
m3

3.2*3.2*0.15

-3-
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03 Zasilanie obiektu gastronomicznego - elektryka

Lp. Podstawa
1
1 KNNR 5
d.1 0701-03

2 KNNR 5
d.1 0705-01

3 KNNR 5
d.1 0706-01

4 KNNR 5
d.1 0702-03

5 KNR 4-01
d.1 0108-07

6 KNR 4-01
d.1 0108-04

OBMIAR

Opis i wyliczenia
Zasilanie obiektu gastronomicznego
Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV

m3

270*0.4*0.7

m3

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - analogia

m

250

m

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m analogia
Krotność = 4
250

m

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV

m3

270*0.4*0.5

m3

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt
kat. IV
15

m3

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 10
15

m3

9 KNR 5-02
d.2 0312-06

10 KNNR 5
d.2 0907-06

11 KNNR 5
d.2 0612-06

12 KNNR 5
d.2 1304-05

13 KNNR 5
d.2 1304-01

14 KNNR 5
d.2 1302-03

15 KNNR 5
d.2 0726-10

16 KNNR 5
d.2 0401-01

17 KNNR 5
d.2 0401-01

m

m3

m3

m3

Roboty elektryczne zasilanie obiektu gastronomicznego
Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych- YAKY 5X50
230

Razem

75.600
RAZEM

75.600

250.000
RAZEM

250.000

250.000
RAZEM

250.000

54.000
RAZEM

54.000

15.000
RAZEM

15.000

15.000
RAZEM

15.000

15.000
RAZEM

15.000

230.000
RAZEM

230.000

0.230
RAZEM

0.230

270.000
RAZEM

270.000

4.000
RAZEM

4.000

8.000
RAZEM

8.000

8.000
RAZEM

8.000

8.000
RAZEM

8.000

36.000
RAZEM

36.000

1.000
RAZEM

1.000

1.000
RAZEM

1.000

m
m

Przykrycie kabli ułożonych w rowie kablowym taśma ostrzegawcza

km

0.23

km

Układanie uziomów w rowach kablowych

m

270

m

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych połączenie pręt-płaskownik
4

szt.

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)

szt.

8

szt.

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)

szt.

8

szt.

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy

odc.

8

odc.

Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
36

szt.

ZK3 wraz z podstawami bezpiecznikowymi 63A

kpl.

1

kpl.

ZKP-1 wraz z podlicznikiem i podstawami bezpiecznikowymi 32A

kpl.

1

kpl.
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Poszcz

m3

7
Utylizacja ziemi
d.1 kalk. własna
15
2
8 KNNR 5
d.2 0713-02

j.m.

szt.

szt.

