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ST-D-00.00.00
WYMAGANIA OGÓLNE
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1.

WSTĘP

1.1.

Przedmiot Wymagań ogólnych
Specyfikacja ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne odnosi się do wymagań
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru
robót w ramach realizacji Kontraktu pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w systemie grawit. - ciśn. wraz przyłączami w miejsc.: Babice - obr. Babice i obr. Włosień,
Wygiełzów - obr. Babice i Zagórze, część Olszyn (osiedle przy ul. Zielona) obejmującą
budowę przydomowych przepompowni, przepompowni ścieków wraz z wewnętrzną
instalacją elektryczną i drogami dojazdowymi ze zjazdami publicznymi z przylegających
dróg publicznych do 5 kpl w zakresie działek wg. wykazu
.

1.2.
Zakres stosowania Wymagań ogólnych
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla
robót opisanych w pkt 1.1.
1.3.
Wykaz Specyfikacji związanych
W spisie treści przedstawiony jest wykaz Specyfikacji, które będą miały odpowiednio
zastosowanie do realizacji Kontraktu.
Specyfikacje zgodne są z zasadami „Wytycznych zlecania robót, usług i dostaw
w drodze przetargu” stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 3 z dnia 18 lutego 1994
roku, wydanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych i uwzględniają normy
państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do robót.
Wszędzie w różnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm
krajowych, które napisane są i winny być interpretowane przez Wykonawców w języku
polskim. Normy te winny być uważane za integralną część tychże i odczytywane
w powiązaniu z Dokumentacją projektową i Specyfikacją, jak gdyby były w nich powielone.
Uważa się Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami. Najnowsze
wydanie norm, które ukaże się nie później niż na 28 dni przed datą zamknięcia przetargu
będzie mieć zastosowanie, o ile nie wskazano inaczej.
1.4.
Określenia podstawowe
Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym
przypadku następująco:
1.4.1. Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość
techniczno-użytkową (drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).
1.4.2. Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni,
przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.
1.4.3. Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.4. Droga tymczasowa (montażowa) — droga specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego
wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.
1.4.5. Dziennik
budowy
—
opatrzony
pieczęcią
Zamawiającego
zeszyt,
z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót,
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem,
a Wykonawcą.
1.4.6. Inżynier — osoba upoważniona przez zamawiającego do sprawowania nadzoru
inwestorskiego na budowie.
1.4.7. Jezdnia — część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
1.4.8. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
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1.4.9. Korona drogi — jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie.
1.4.10. Konstrukcja nawierzchni — układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
połączenia.
1.4.11. Korpus drogowy — całkowita szerokość robót drogowych włączając przykanaliki
i roboty ziemne.
1.4.12. Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim
konstrukcji nawierzchni.
1.4.13. Księga obmiaru — akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Od Inżyniera wymaga się
potwierdzania wpisów w Księdze obmiaru.
1.4.14. Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z ocen
jakości materiałów oraz robót.
1.4.15. Materiały — wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne
z Dokumentacją projektową i Specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inżyniera.
1.4.16. Nawierzchnia — warstwa lub połączenie warstw służących do przenoszenia
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających bezpieczne warunki dla ruchu.
a)
Warstwa ścieralna — górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio
oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych.
b)
Warstwa wiążąca — warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną
a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni
i przekazywanie ich na podbudowę.
c)
Warstwa wyrównawcza — warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy
lub profilu istniejącej nawierzchni.
d)
Podbudowa — dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od
ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej
i podbudowy pomocniczej.
e)
Podbudowa zasadnicza — górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne
w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.
f)
Podbudowa pomocnicza — dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji
nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu
i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną,
odsączającą lub odcinającą.
g)
Warstwa mrozoochronna — warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami działania mrozu.
h)
Warstwa odcinająca/filtracyjna — warstwa stosowana w celu uniemożliwienia
przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.
i)
Warstwa odsączająca — warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej
się do nawierzchni.
1.4.17. Niweleta — wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.
1.4.18. Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana
do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgodność — zgodność wykonywanych robót
z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony —
z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót
budowlanych.
1.4.20. Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony
do umieszczania w nim drogi oraz towarzyszącego krajobrazu. Pas drogowy może również
obejmować teren przewidziany do rozbudowy infrastruktury drogowej.
1.4.21. Pobocze — część drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się
pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
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pieszych, służąca jednocześnie do ogólnego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.22. Podłoże — grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości
przemarzania.
1.4.23. Podłoże ulepszone — górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod
nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego
wykonania nawierzchni.
1.4.24. Polecenie Inżyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw
związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.25. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem rysunków.
1.4.26. Przedsięwzięcie budowlane — kompleksowa realizacja nowego połączenia
drogowego lub całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie
i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.
1.4.27. Przeszkoda sztuczna — dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp.
1.4.28. Przetargowa Dokumentacja projektowa — część Dokumentacji projektowej,
która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
1.4.29. Rekultywacja — roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.30. Ślepy kosztorys — wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności
technologicznej ich wykonania.
1.4.31. Teren podlegający wpływom eksploatacji górniczej — teren, w obrębie którego
prowadzona jest podziemna eksploatacja górnicza wywołująca na powierzchni terenu
odkształcenia pionowe i poziome (spełzanie lub rozpełzanie) oraz wstrząsy górnicze,
skutkiem których jest występowanie tzw. szkód górniczych. Teren ten charakteryzuje się
kategorią zdatności do zabudowy (I do V).
1.4.32. Zadanie budowlane — część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu
robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej
lub jej elementu.
1.5.
Wymagania ogólne
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za swoje metody pracy i winien przestrzegać
i stosować się do wymagań Dokumentacji projektowej, Specyfikacji i wskazówek Inżyniera.
Wykonawca winien przygotować i wydać oświadczenie o sposobie prowadzenia budowy
w przypadku każdego istotnego elementu robót.
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, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów,
Dziennik budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na
Dokumentację projektową:
 Zamawiającego,
 sporządzoną przez Wykonawcę.
1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją projektową i Specyfikacją
Dokumentacja projektowa, Specyfikacje oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inżyniera Wykonawcy stanowią część warunków Kontraktu, a wymagania wyszczególnione
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w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej
dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje
kolejność ich ważności wymieniona w kontrakcie.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją
projektową i Specyfikacją.
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w Specyfikacji 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
bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją
projektową lub Specyfikacją, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to
takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.
1.5.4. Ochrona środowiska
Wykonawca winien stosować się do wszelkich przepisów dotyczących ochrony
środowiska naturalnego, w tym bezwzględnie:
a)
utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b)
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn
powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz,
warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych oraz, środki ostrożności
i zabezpieczenia przed:
a)
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami
toksycznymi,
b)
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c)
możliwością powstania pożaru.
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny i winien być ubezpieczony z tytułu wszelkich strat
spowodowanych pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel
Wykonawcy.
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie
o stężeniu większym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego
oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem
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przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od
właściwych organów administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających
odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające,
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
1.5.8. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia
zakończenia przez Inżyniera.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji
i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne
o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.5.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment
budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich
robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera.
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów
i wytycznych podczas prowadzenia robót.
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach,
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
1.5.12. Zezwolenia
Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskać od
odnośnych władz na swój koszt, w tym między innymi zezwolenia na objazdy, na
prowadzenie drogi, na osiedlenie się, na użycie krótkofalówek, na rozpoczęcie prac i na
zakryciu robót zanikających przy przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej.
W ciągu dwóch tygodni od podpisania porozumienia kontraktowego Wykonawca winien
przedłożyć Inżynierowi wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia
i zakończenia robót zgodnie z harmonogramem.
W porozumieniu z pozostałymi władzami lokalnymi i użytkownikami urządzeń
użyteczności publicznej, Inżynier opracuje harmonogram przedkładania przez Wykonawcę
w pełni udokumentowanych wniosków o wydanie zezwoleń na wykonywanie różnych
odcinków robót.
Jeżeli Wykonawca dotrzyma tego harmonogramu wówczas koszt wszelkich opóźnień
jakie mogą dotknąć Wykonawcę w związku ze zwłoką w wydaniu wszelkich niezbędnych
zezwoleń na prowadzenie robót zostanie poniesiony przez Zamawiającego.
Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni
umożliwić władzom wydającym te zezwolenia na kontrolę i badanie robót. Ponadto, winien
pozwolić Władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno
zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków kontraktowych.
1.5.13. Wymagania ogólne dotyczące konstrukcji nawierzchni
Nawierzchnie w zakresie wykonania, jakości i odbioru Robót winny odpowiadać
warunkom postanowionym w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14.06.1999r.)
1.5.14. Przebudowa urządzeń kolidujących
Przebudowę urządzeń kolidujących należy wykonać pod nadzorem i w uzgodnieniu
z użytkownikami przedmiotowych urządzeń.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich
przebudowy i budowy.

2.

MATERIAŁY

2.1.
Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia
przez Inżyniera.
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania,
że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania
Specyfikacji — w czasie postępu robót.
2.2.
Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty
przed włączeniem ich do robót.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do
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zatwierdzenia Inżynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku
i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu
przy ukończeniu Robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub
z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na
odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera.
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie
prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały
wyszczególnione w Kontrakcie.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze.
2.3.
Inspekcja wytwórni materiałów
Nie dotyczy.
2.4.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji zostaną przez Wykonawcę
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli
Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
2.5.
Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę.
2.6.
Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli Dokumentacja projektowa lub Specyfikacje przewidują możliwość wariantowego
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo
w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody
Inżyniera.

3.

SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem
typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach, Programie zapewnienia jakości lub
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku braku ustaleń
w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie
z zasadami określonymi w Kontrakcie.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być
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utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli Rysunki lub Specyfikacje przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera,
nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jeżeli jakikolwiek sprzęt nie gwarantuje zachowania podanych wymagań dotyczących
jakości i wykonawstwa, Inżynier może nakazać usunięcie takiego sprzętu z placu budowy.

4.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi Kontraktem.
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 Kontraktu na
polecenie Inżyniera będą usunięte z terenu budowy.
Wykonawca winien utrzymywać wszelkie drogi publiczne i dojazdowe wokół placu
budowy w stanie czystym na własny koszt.

5.

WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją
projektową, wymaganiami Specyfikacji, Programu zapewnienia jakości, projektu organizacji
robót oraz poleceniami Inżyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi
w Dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu
i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji
projektowej i w Specyfikacjach, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.
Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inżyniera Programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób
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wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące
wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją projektową, Specyfikacjami oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.
6.2.
Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów
oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom jego wykonywania jest
zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Kontrakcie.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone
w Specyfikacjach, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone,
Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie
z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma
użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów
ponosi Wykonawca.
6.3.
Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo przez Wykonawcę zgodnie z zaleceniami Inżyniera.
Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem
wytypowane do badań.
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu i testowaniu próbek.
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone
przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez
Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez
Inżyniera.
6.4.
Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm. W przypadku, gdy normy takie nie istnieją badanie winno być zgodne
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z polskimi wytycznymi lub innymi procedurami zaakceptowanymi przez Inżyniera.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.
6.5.
Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą zapisywane przez Inżyniera na formularzach
zaaprobowanych przez Inżyniera.
6.6.
Badania prowadzone przez Inżyniera
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji na
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inżynier może pobierać próbki materiałów lub żądać ich pobrania przez Wykonawcę
bez ponoszenia kosztów, w celu przeprowadzenia niezależnych badań. Jeżeli wyniki tych
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niepoprawne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub
zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych badań, albo oprze się
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie jakości materiałów i wykonawstwa.
6.7.
Atesty jakości materiałów i urządzeń
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną
zgodność z warunkami podanymi w Specyfikacjach.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez Specyfikacje, każda
partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań
będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.
Materiały posiadające atesty, a urządzenia — ważne legalizacje, mogą być badane
w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze
Specyfikacjami to takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone.
6.8.

Dokumenty budowy

[1]

Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika budowy
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. Do Dziennika
budowy należy wpisywać w szczególności:
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
 datę przekazania przez Inżyniera Dokumentacji projektowej,
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uzgodnienie przez Inżyniera Programu zapewnienia jakości i harmonogramu,
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,
 uwagi i polecenia Inżyniera,
 daty zarządzenia wstrzymania robót przez Inżyniera, z podaniem powodu,
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu,
częściowych i końcowych odbiorów robót,
 godziny, ilość i rodzaj robotników zatrudnionych na placu budowy,
 sprzęt używany i sprzęt niesprawny technicznie,
 badania przeprowadzone oraz pobrane i wysłane próbki,
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku
z warunkami klimatycznymi,
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem
w Dokumentacji projektowej,
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robót,
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je
przeprowadzał,
 inne istotne informacje o przebiegu robót.
 szczegółowe wykazy wszelkich ilościowych i jakościowych części robót w tym
dostarczonych i użytych dostaw.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika budowy będą
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się.
Instrukcje Inżyniera wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń
Wykonawcy robót.




[2]

Księga obmiaru
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły
w jednostkach przyjętych w wycenionym ślepym kosztorysie i wpisuje do Księgi obmiaru.
[3]

Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, laboratorium Inżyniera i laboratorium Wykonawcy, atesty
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie zapewnienia jakości.
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde
życzenie Inżyniera.
[4]

Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt [1]-[3] następujące
dokumenty:
a)
pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b)
protokoły przekazania terenu budowy,
c)
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d)
protokoły odbioru robót,
e)
protokoły z narad i ustaleń,
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f)

korespondencję na budowie.

6.9.
Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do
wglądu na życzenie Zamawiającego.

7.

OBMIAR ROBÓT

7.1.
Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie
z Dokumentacją projektową i Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w wycenionym
ślepym kosztorysie. Tak ustalony obmiar powinien być wstawiony do Księgi obmiaru.
Obmiar wykonanych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.
7.2.
Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą
obmierzone w m poziomo wzdłuż linii osiowej.
Jeśli Specyfikacje właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach.
7.3.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca dostarczy
odpowiednie świadectwa legalizacji potwierdzające dokładność sprzętu.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym
stanie, w całym okresie trwania robót.
7.4.
Wagi i zasady ważenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym
wymaganiom Specyfikacji. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób
ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera.
7.5.
Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót,
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy
robót.
 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób
zrozumiały i jednoznaczny.
Wszelkie skomplikowane pomiary powierzchni lub objętości będą uzupełnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi obmiaru. W razie braku miejsca
szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi obmiaru, którego
wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.
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8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1.
Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji, roboty podlegają następującym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy:
a)
odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b)
odbiorowi częściowemu,
c)
odbiorowi ostatecznemu,
d)
odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inżynier.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni
od daty zgłoszenia Inżynier winien przystąpić do badania i pomiaru robót w celu ich
odbioru.
Inżynier dokonuje odbioru w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących
w zgodzie z Dokumentacją projektową, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi
wymaganiami.
8.3.
Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
8.4.
Odbiór ostateczny robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy z bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przekazania dokumentów, o których
mowa w punkcie 7.5.
Inżynier wystawi Świadectwo przejęcia stwierdzające zakończenie robót po
zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego.
Przedstawiciele Inżyniera i Wykonawcy wezmą również udział w przekazaniu.
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 Specyfikacjami.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, Komisja przerwie
swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że część robót jest poniżej podanych
standardów ale nie wpływa to na jakość, trwałość i bezpieczeństwo ruchu, roboty mogą być
odebrane pod warunkiem dokonania odpowiedniego pomniejszenia ceny kontraktowej,
która uwzględnia wszelkie takie zmiany.
8.5.
Dokumenty do odbioru ostatecznego robót
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:
 Dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,
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Specyfikacje,
uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających
i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
 recepty i ustalenia technologiczne,
 Dzienniki budowy i Księgi obmiaru,
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze
Specyfikacjami i Programem zapewnienia jakości
 atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań
i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie
z PZJ i Specyfikacjami,
 sprawozdanie techniczne,
 powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu,
 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
 zakres i lokalizację wykonywanych robót,
 wykaz wprowadzonych zmian,
 uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
 datę rozpoczęcia i zakończenia robót.
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 wymagań ustalonych przez Inżyniera.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja.



8.6.
Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny będzie miał miejsce po usunięciu wszelkich wad stwierdzonych
w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej robót
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. Odbiór ostateczny robót.

9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.
Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla
tej roboty w Specyfikacji i w Dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
9.2.
Warunki umowy i wymagania ogólne ST-D-00.00.00
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych
w ST-D-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w wyżej wymienionych
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dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.
9.3.
Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
 opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających
z postępu robót,
 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu,
 opłaty/dzierżawy terenu,
 przygotowanie terenu,
 konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier,
oznakowań i drenażu,
 tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
 oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań
pionowych, poziomych, barier i świateł,
 utrzymanie płynności ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
[1]
[2]

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 roku
nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60
z późniejszymi zmianami).

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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ST-D-01.00.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
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ST-D-01.01.01
GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY
1.

WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z obsługą geodezyjną budowy a także z opracowaniem geodezyjnej
dokumentacji (inwentaryzacji) powykonawczej. Niniejsza specyfikacja obejmuje wszelkie
roboty geodezyjne związane z budową infrastruktury drogowej w ramach realizacji
Kontraktu pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawit. - ciśn. wraz
przyłączami w miejsc.: Babice - obr. Babice i obr. Włosień, Wygiełzów - obr. Babice
i Zagórze, część Olszyn (osiedle przy ul. Zielona) obejmującą budowę przydomowych
przepompowni, przepompowni ścieków wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną i drogami
dojazdowymi ze zjazdami publicznymi z przylegających dróg publicznych do 5 kpl
w zakresie działek wg. wykazu
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych ze wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu geodezyjną
obsługę budowy.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne
pkt 1.5.

2.

MATERIAŁY

2.1.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano
w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne pkt 2.
2.2.
Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczenia osi trasy i punktów
wysokościowych według zasad niniejszej Specyfikacji są:
 słupki betonowe,
 pale i paliki drewniane,
 rury metalowe,
 śruby stalowe,
 bądź inne materiały akceptowane przez Inżyniera.
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem
lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów
załamania trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05
do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni
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bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m.
„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.

3.

SPRZĘT

3.1.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne
pkt 3.
3.2.
Sprzęt pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować
następujący sprzęt:
 teodolity lub tachimetry,
 niwelatory,
 dalmierze,
 tyczki,
 łaty,
 taśmy stalowe, szpilki.
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych
powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

4.

TRANSPORT

4.1.
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania
ogólne pkt 4.
4.2.
Transport sprzętu i materiałów
Sprzęt i materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu. Wykonawca
powinien je ustawiać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie
i zabezpieczać przed możliwością przesuwania się podczas transportu.

5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.
Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne pkt 5.
5.2.
Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami
GUGiK (od 1 do 7).
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane
zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia
robót.
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach
wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te
powinny być usunięte na koszt Zamawiającego.
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w Dokumentacji
projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że
rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w Dokumentacji
projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim
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rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych
w Dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera,
zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera
oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę.
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte
przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera.
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być
zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę
i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez
Inżyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich
oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną
one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą
do obowiązków Wykonawcy.
5.3. Wyznaczenie trasy jezdni, parkingów i chodników.
Poszczególne trasy powinny być wyznaczone w punktach głównych i w punktach
pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ich ukształtowania.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie może być większe niż ±5cm. Rzędne punktów osi trasy należy wyznaczyć
z dokładnością do ±1cm w stosunku do rzędnych określonych w dokumentacji projektowej.
5.4. Inwentaryzacja powykonawcza.
Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do opracowania geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej. Inwentaryzację powykonawczą należy dostarczyć
Inwestorowi przy odbiorze końcowym wraz ze zaktualizowanym podkładem mapowym
i klauzulą właściwego ośrodka geodezyjnego o przyjęciu materiałów do zasobu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne
pkt 6.
6.2.
Kontrola jakości prac pomiarowych
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów
wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach
i wytycznych GUGiK z dokładnościami określonymi w przedmiotowej Specyfikacji.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1.
Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne pkt 7.
7.2.
Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót geodezyjnych jest kwota ryczałtowa dla geodezyjnej
obsługi budowy oraz kwota ryczałtowa dla dokumentacji powykonawczej.
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8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.
Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne pkt 8.
8.2.
Sposób odbioru robót
Odbiór robót następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub
protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-D-00.00.00 —
Wymagania ogólne pkt 9.
9.2.
Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót obejmuje:
 sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów
wysokościowych,
 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,
 wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem
dodatkowych przekrojów,
 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem
i oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Płatność robót związanych z wyznaczeniem innych obiektów jest ujęta w koszcie tych
robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji
i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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ST-D-01.02.02
ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
polegających na zdjęciu warstwy humusu w ramach realizacji Kontraktu pod nazwą:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawit. - ciśn. wraz przyłączami w miejsc.:
Babice - obr. Babice i obr. Włosień, Wygiełzów - obr. Babice i Zagórze, część Olszyn
(osiedle przy ul. Zielona) obejmującą budowę przydomowych przepompowni,
przepompowni ścieków wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną i drogami dojazdowymi
ze zjazdami publicznymi z przylegających dróg publicznych do 5 kpl w zakresie działek wg.
wykazu
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji przedmiotowego zadania.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych ze zdjęciem warstwy humusu, wykonywanych w ramach robót
przygotowawczych.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne
pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
Nie występują.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne
pkt 3.
3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować:
 spycharki lub równiarki,
 łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie
jest możliwe, koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na
odległość wymagającą zastosowania takiego sprzętu.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania
ogólne pkt 4.
4.2. Transport humusu
Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo
przewozić transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości,
warunków lokalnych i przeznaczenia humusu.

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

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne
pkt 6.
6.2. Kontrola usunięcia humusu
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia
humusu.
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu.

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

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-D-00.00.00 —
Wymagania ogólne pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje zdjęcie humusu wraz z częściowym
hałdowaniem w pryzmy obok miejsca robót (odkład miejscowy) oraz odwiezieniem
nadmiaru humusu na odkład na miejsce wskazane przez Inwestora.
Zakres robót objętych płatnością obejmuje wykonanie robót zgodnie z przedmiarem.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Nie występują.
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ST-D-01.02.04
ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.

WSTĘP

1.1.
Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z rozbiórkami niezbędnymi dla realizacji Kontraktu pod nazwą: Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w systemie grawit. - ciśn. wraz przyłączami w miejsc.: Babice - obr.
Babice i obr. Włosień, Wygiełzów - obr. Babice i Zagórze, część Olszyn (osiedle przy ul.
Zielona) obejmującą budowę przydomowych przepompowni, przepompowni ścieków wraz
z wewnętrzną instalacją elektryczną i drogami dojazdowymi ze zjazdami publicznymi
z przylegających dróg publicznych do 5 kpl w zakresie działek wg. wykazu
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.
Zakres robót objętych Specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z rozbiórką elementów dróg i obejmują:
 rozebranie nawierzchni bitumicznej,
 rozebranie nawierzchni z kostki brukowej,
 rozebranie warstwy podbudowy,
 rozebranie obrzeży betonowych,
 rozebranie krawężników betonowych.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne.
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne
pkt 1.5.

2.

MATERIAŁY

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

3.

SPRZĘT

3.1.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne
pkt 3.
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3.2.
Sprzęt do robót
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, może być wykorzystany
sprzęt podany poniżej lub inny, zaakceptowany przez Inżyniera:
 spycharki,
 ładowarki,
 żurawie samochodowe,
 samochody ciężarowe,
 młoty pneumatyczne,
 piły mechaniczne,
 koparki.

4.

TRANSPORT

4.1.
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania
ogólne pkt 4.
4.2.
Transport materiału z rozbiórki
Materiały pochodzące z rozbiórki powinny być usunięte z placu budowy zaraz po
zakończeniu robót rozbiórkowych. Materiały do wykorzystania przez Zamawiającego
powinny być odwiezione przez Wykonawcę na miejsce składowania wskazane przez
Zamawiającego.
Używając dróg publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku
i innych parametrów technicznych.

5.

WYKONANIE ROBOT

5.1.
Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne pkt 5.
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych
Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z Terenu Budowy wszystkich
elementów wymienionych w zakresie rzeczowym, zgodnie z lokalizacją podaną
w Dokumentacji Projektowej.
Warstwy nawierzchni należy usuwać przy zastosowaniu sprzętu wymienionego
w Specyfikacji. Należy zwrócić uwagę aby krawędzie rozbieranych warstw nawierzchni na
styku z warstwami istniejącymi były pionowe, obcięte piłą i oczyszczone.
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg na odcinkach wykopów
drogowych powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec
gromadzeniu się w nich wody opadowej.

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne
pkt 6.
6.2.
Kontrola prawidłowości wykonania rozbiórki
Sprawdzenie jakości robót rozbiórkowych polega na sprawdzeniu ich zgodności z:
 Rysunkami w zakresie kompletności wykonywanych robót,
 wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej Specyfikacji.
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7.

OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru Robót związanych z robotami rozbiórkowymi są:
 dla rozbiórki nawierzchni bitumicznej – metr kwadratowy (m2),
 dla rozbiórki nawierzchni z kostki brukowej – metr kwadratowy (m2),
 dla rozbiórki podbudowy – metr sześcienny (m3),
 dla rozbiórki obrzeży betonowych – metr (m),
 dla rozbiórki krawężników betonowych – metr (m).

8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1.
Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne pkt 8.

9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-D-00.00.00 —
Wymagania ogólne pkt 9.
9.2.
Cena jednostki obmiarowej
Cenę jednostkową należy przyjąć dla jednostek obmiaru robót ujętych w punkcie 7
niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
[1] Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. Nr 62, poz. 628),
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów.
(Dz. U. Nr 112, poz. 1206),
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzajów odpadów
lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz
kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną
ewidencję odpadów. (Dz. U. Nr 152, poz. 1735),
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy rodzajów
odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub
jednostkom organizacyjnym, nie będącym przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich
własne potrzeby. (Dz. U. Nr 74, poz. 686),
[5] Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz. U. Nr 100, poz. 1085),
[6] Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie
depozytowej. (Dz. U. Nr 63, poz. 639),
[7] Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (Dz. U. Nr
132, poz. 622).
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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ST-D-02.00.00
ROBOTY ZIEMNE
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ST-D-02.01.01
WYKONANIE WYKOPÓW
1.

WSTĘP

1.1.

Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem wykopów w gruntach I-V kategorii w ramach realizacji
Kontraktu pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawit. - ciśn. wraz
przyłączami w miejsc.: Babice - obr. Babice i obr. Włosień, Wygiełzów - obr. Babice
i Zagórze, część Olszyn (osiedle przy ul. Zielona) obejmującą budowę przydomowych
przepompowni, przepompowni ścieków wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną i drogami
dojazdowymi ze zjazdami publicznymi z przylegających dróg publicznych do 5 kpl
w zakresie działek wg. wykazu.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3

Zakres robót objętych Specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wykonaniem wykopów w gruntach I-V kategorii i obejmują wykonanie
wykopów z przeznaczeniem na zasypanie wykopów lub przemieszczeniem gruntu na
odkład.
1.4.
Określenia podstawowe
1.4.1. Wykop - usunięcie gruntu w obrębie wyznaczonym projektowanym profilem drogi
1.4.2. Odkład - miejsce poza placem budowy do składowania materiału z wykopów
zakwalifikowanego jako niezdatny do użycia w dalszych robotach.
1.4.3. Dokop – miejsce pozyskiwania gruntu do budowy nasypu, położone poza strefą
robót ziemnych lub poza pasem drogowym.
1.4.4. Podłoże nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy znajdujący się bezpośrednio
pod warstwami nawierzchni.
1.4.5. Odkład tymczasowy – miejsce składowania materiału z wykopów do użytku
w dalszych robotach.
1.4.6. Wskaźnik zagęszczenia – wielkość określająca stan zagęszczenia gruntu wyrażona
wzorem:
Is 

Pd
Pds

gdzie:
Pd – gęstość na sucho [Mg/m3]
Pds – maksymalna gęstość na sucho przy wilgotności optymalnej, określona normalną
próbą Proctora zgodnie z norma PN-88/B-04481 użyta do oceny zagęszczania gruntu
podczas robót ziemnych, próby wg normy BN-77/8931-12 [Mg/m3]
Pozostałe określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji ST-D-00.00.00
Wymagania ogólne.
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1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne
pkt 1.5.

2.

MATERIAŁY

Charakterystyka gruntów występujących w wykopach została określona na podstawie
przeprowadzonych badań geotechnicznych. Przed przystąpieniem do robót ziemnych
w wykopach, Wykonawca ma obowiązek wykonać analizę jakości gruntu w wykopach
z częstotliwością co ok. 500 m, bądź przy zmianie rodzaju gruntu.
Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie
wykonywania wykopów, celem potwierdzenia ich przydatności do zasypania wykopów
zgodnie z PN-S-02205:1998.

3.

SPRZĘT

3.1.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne
pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego
naturalnego zalegania jak też w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania.
Do wykonania robót ziemnych można stosować następujący sprzęt:
 koparki jednonaczyniowe kołowe, samochodowe lub gąsienicowe,
 koparko-spycharki,
 koparko-ładowarki,
 spycharki gąsienicowe,
 ładowarki,
 równiarki samojezdne
 sprzęt do zagęszczania,
 ręczny sprzęt do lżejszych robót ziemnych,
lub inny sprzęt akceptowany przez Inżyniera.

4.

TRANSPORT

4.1.
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania
ogólne pkt 4.
4.2.
Transport gruntu
Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu mogą być stosowane następujące środki
transportu:
 samochody skrzyniowe,
 samochody samowyładowcze,
lub inne środki transportu zaakceptowane przez Inżyniera.
Wydajność środków transportu powinna być dostosowana do wydajności sprzętu
stosowanego do wykonywania wykopów.
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5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.
Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne pkt 5.
5.2.
Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi trasy i punktów wysokościowych należy
wykonać zgodnie z Rysunkami, Specyfikacją ST-D-01.01.01 oraz poleceniami Inżyniera.
Przed rozpoczęciem robót, wyznaczona zostanie trasa i punkty wysokościowe wraz ze
wszystkimi zmianami, zatwierdzonymi przez Inżyniera. Przed rozpoczęciem robót
Wykonawca dokona obmiaru terenu.
5.3.
Wykopy w gruntach nie skalistych
Zasady prowadzenia robót
Wykopy należy chronić przed dopływem wody. Ponadto wszelkie roboty ziemne należy
prowadzić w okresie możliwie suchym z pominięciem okresu zimowego.
Sposób wykonania skarp wykopów powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania
skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża
Wykonawcę robót ziemnych.
5.3.1. Wymagania dotyczące zagęszczenia
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno
spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is),
podanego w tablicy 1.
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach
zerowych robót ziemnych
Minimalna wartość Is dla:
Strefa korpusu
Autostrad i dróg
Innych dróg
ekspresowych
Kategoria ruchu
Kategoria ruchu
KR3-KR6
KR1-KR2
Górna warstwa o
grubości 20 cm
1,03
1,00
1,00
Na głębokości od 20
do 50 cm od
1,00
1,00
0,97
powierzchni robót
ziemnych
Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie mają wymaganego
wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do
wartości podanych powyżej.
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w powyższej tablicy nie mogą być
osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczenie gruntów rodzimych, to Wykonawca
zaproponuje i przedstawi do akceptacji Inżynierowi możliwe do zastosowania środki,
umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia.
5.3.2. Ruch budowlany
Nie należy dopuszczać do ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile grubość warstwy
gruntu (nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3m.
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim
jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną.
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania
podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych.
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5.3.3. Dokładność wykonania wykopów
Sprawdzeniu podlegają następujące elementy wykonania wykopów:
 Równość podłoża
Nierówności podłużną i poprzeczną podłoża należy mierzyć 3 metrową łatą, co 50m.
Nierówności nie mogą przekraczać ±5cm.
 Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 3 metrowej łaty i poziomicy raz na
50m i dodatkowo we wszystkich punktach głównych łuków poziomych.
Spadki poprzeczne podłoża powinny być zgodne z projektem z tolerancją -0,5%
i +1,0%.
 Rzędne podłoża
Rzędne podłoża należy sprawdzić, co 50m. Różnice pomiędzy rzędnymi
zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać +1cm i -5cm.
 Ukształtowanie osi korpusu
Ukształtowanie osi koryta należy sprawdzać, co 50m w osi i na jej krawędziach. Oś
w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż
o ±5cm.
 Szerokość korpusu
Szerokość należy sprawdzić przynajmniej raz na 50m. Szerokość nie może się
różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +5cm i -5cm a krawędzie dna
wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań.
5.4. Odkłady
Część gruntu pochodzącego z wykopów, która nie będzie użyta do zasypania wykopu,
powinna być natychmiast wywieziona z terenu budowy na odkład. Lokalizacja odkładu wraz
z wszelkimi uzgodnieniami wynikającymi z tego tytułu znajduje się po stronie Wykonawcy.

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości robót ziemnych polega na sprawdzeniu dokładności wykonania
wykopów w odniesieniu do dokumentacji projektowej. Ponadto sprawdzeniu (wizualnemu)
podlega odwodnienie korpusu ziemnego (ujęcie i odprowadzenie wód opadowych).
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
 odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,
 zapewnienie stateczności skarp,
 odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
 dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),
 zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie.

7.

OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem robót ziemnych jest metr
sześcienny [m3] z wszelkimi czynnościami mającymi na celu transport gruntu zgodnie
z zasadami określonymi w niniejszej Specyfikacji.

8.

ODBIÓR ROBOT

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli
wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne
z wymaganiami.
Poszczególne elementy robót ziemnych podlegają odbiorom robót zanikających
i ulegających zakryciu.
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9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena 1 metra sześciennego [m3] wykonania wykopów obejmuje:
 wszelkie prace pomiarowe,
 prace przygotowawcze,
 dostarczenie odpowiedniego sprzętu,
 wykonanie wykopów,
 wykonanie rowków pod dreny,
 załadunek i wywiezienie urobku z terenu budowy na miejsce docelowego
składowania (na odkład),
 profilowanie dna wykopu,
 bezpośrednie zagęszczenie powierzchni wykopu,
 plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopu
 zagęszczenie gruntu w wykopach,
 przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych,
 rozplantowanie urobku na odkładzie z nadaniem odpowiedniej formy,
 odwodnienie wykopu,
 wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych,
 bieżące utrzymanie w czystości nawierzchni jezdni – usuwanie zanieczyszczeń
nanoszonych samochodami przewożącymi grunt,
 oznakowanie i zabezpieczenie Robót i jego utrzymanie,
 przekopy kontrolne,
 koszty nadzoru przedstawicieli Właścicieli sieci uzbrojenia podziemnego,
 rekultywacje terenu.

10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

[1] PN-S-02205:1998
[2] BN-77/8931-12
[3] PN-88/B-04481
[4] PN-S-02205.1998

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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ST-D-04.00.00
PODBUDOWY

36
CHRZANÓW 2011r.

PRACOWNIA PROJEKTOWA meritum; 32-500 Chrzanów, ul. Oświęcimska 90B

ST-D-04.01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA
1.

WSTĘP

1.1. Zakres Specyfikacji
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni
w ramach realizacji Kontraktu pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie
grawit. - ciśn. wraz przyłączami w miejsc.: Babice - obr. Babice i obr. Włosień, Wygiełzów obr. Babice i Zagórze, część Olszyn (osiedle przy ul. Zielona) obejmującą budowę
przydomowych przepompowni, przepompowni ścieków wraz z wewnętrzną instalacją
elektryczną i drogami dojazdowymi ze zjazdami publicznymi z przylegających dróg
publicznych do 5 kpl w zakresie działek wg. wykazu.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.
Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne pkt 1.4.
1.4.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne
pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
Nie występują.

3. SPRZĘT
3.1.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne
pkt 3.
3.2.
Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
 równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier
może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki
z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
 walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu
podłoża.
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4. TRANSPORT
4.1.
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania
ogólne pkt 4.
4.2.
Transport materiałów
Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania
ogólne pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.
Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne pkt 5.
5.2.
Warunki przystąpienia do robót
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia
podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania
i zagęszczania podłoża jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może
odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.
5.3.
Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być
wcześniej przygotowane.
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub
w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek
powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie
większych niż co 10 metrów.
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu,
w którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób
wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie
z ustaleniami Dokumentacji projektowej, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład
w miejsce wskazane przez Inżyniera.
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi
w pkt 5.4.
5.4.
Profilowanie i zagęszczanie podłoża
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczeń.
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu
umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby
rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane
rzędne podłoża.
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość
zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych
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rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania właściwej wartości wskaźnika
zagęszczenia.
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania.
Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia (Is) nie
mniejszego niż:
 1,00
dla górnej warstwy o grubości 20 cm,
 0,97
na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni podłoża.
Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [4].
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia
przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie
obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża
według BN-64/8931-02 [2]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie
powinien przekraczać 2,2.
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności
optymalnej z tolerancją od –20% do +10%.
5.5.
Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym
stanie.
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do
układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
naprawę wykona on na własny koszt.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-D-00.00.00 - Wymagania ogólne pkt 6.
6.2.
Badania w czasie robót
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych
i zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża zgodnie z poniższym zestawieniem:
 Szerokość koryta
—
co 10 m licząc w osi drogi
 Równość podłużna
—
co 10 m licząc w osi drogi
 Równość poprzeczna
—
co 10 m licząc w osi drogi
 Spadki poprzeczne
—
co 10 m licząc w osi drogi
 Rzędne wysokościowe
—
w punktach głównych
 Ukształtowanie osi w planie
—
w punktach głównych
 Zagęszczenie, wilgotność
gruntu podłoża
—
w 2 punktach na dziennej działce
roboczej, lecz nie rzadziej niż raz
na 600 m2
6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża)
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości
projektowanej o więcej niż +10 cm i –5 cm.
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6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża)
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą
zgodnie z normą BN-68/8931-04 [3].
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne
z Dokumentacją projektową z tolerancją ±0,5%.
6.2.5. Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża
i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, –2 cm.
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż
±3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż ±5 cm dla pozostałych dróg.
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża)
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12
[4] nie powinien być mniejszy od podanego w punkcie 5.4.
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia,
określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [2] nie powinna być większa od 2,2.
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [1] Wilgotność
gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od –20% do +10%.
6.3.

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta
(profilowanego podłoża)
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od
określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co
najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1.
Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne pkt 7.
7.2.
Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacja projektową i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-D-00.00.00 —
Wymagania ogólne pkt 9.
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9.2.
Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
 załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie
na odkład lub nasyp,
 profilowanie dna koryta lub podłoża,
 zagęszczenie,
 utrzymanie koryta lub podłoża,
 przeprowadzenie
pomiarów
i
badań
laboratoryjnych,
wymaganych
w Specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
[1] PN/B-06714-17
[2] BN-64/8931-02

—
—

[3] BN-68/8931-04

—

[4] BN-77/8931-12

—

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

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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ST-D-04.03.01
OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW
KONSTRUKCYJNYCH
1. WSTĘP
1.1. Zakres Specyfikacji
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych przy realizacji
Kontraktu pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawit. - ciśn. wraz
przyłączami w miejsc.: Babice - obr. Babice i obr. Włosień, Wygiełzów - obr. Babice
i Zagórze, część Olszyn (osiedle przy ul. Zielona) obejmującą budowę przydomowych
przepompowni, przepompowni ścieków wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną i drogami
dojazdowymi ze zjazdami publicznymi z przylegających dróg publicznych do 5 kpl
w zakresie działek wg. wykazu.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych przed ułożeniem
następnej warstwy nawierzchni bitumicznej.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne
pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano
w ST-D-00.00.00. Wymagania ogólne pkt.2.
2.2. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia
Materiałami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni są:
a) do skropienia podbudowy nie asfaltowej:
 kationowe emulsje średniorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],
b) do skropienia podbudów asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych:
 kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5].
2.3. Wymagania dla materiałów
Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-94 [5].
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2.4. Zużycie lepiszczy do skropienia
Dokładne zużycie lepiszczy powinno być ustalone w zależności od rodzaju warstwy
i stanu jej powierzchni i zaakceptowane przez Inżyniera.
2.5. Składowanie lepiszczy
Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniżenia jego
jakości. Lepiszcze należy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych
w urządzenia grzewcze i zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeniem.
Dopuszcza się magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych lub
żelbetowych przy spełnieniu tych samych warunków, jakie podano dla zbiorników
stalowych.
Emulsję można magazynować w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna.
Nie należy stosować zbiornika walcowego leżącego, ze względu na tworzenie się na
dużej powierzchni cieczy „kożucha” asfaltowego zatykającego później przewody.
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej należy przestrzegać zasad ustalonych przez
producenta.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne
pkt 3.
3.2. Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni
Wykonawca przystępujący do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
 szczotek mechanicznych, zaleca się użycie urządzeń dwuszczotkowych. Pierwsza
ze szczotek powinna być wykonana z twardych elementów czyszczących i służyć
do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej
warstwy. Druga szczotka powinna posiadać miękkie elementy czyszczące i służyć
do zamiatania. Zaleca się używanie szczotek wyposażonych w urządzenia
odpylające,
 sprężarek,
 zbiorników z wodą,
 szczotek ręcznych.
3.3. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni
Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarkę lepiszcza. Skrapiarka
powinna być wyposażona w urządzenia pomiarowo-kontrolne pozwalające na sprawdzanie
i regulowanie następujących parametrów:
 temperatury rozkładanego lepiszcza,
 ciśnienia lepiszcza w kolektorze,
 obrotów pompy dozującej lepiszcze,
 prędkości poruszania się skrapiarki,
 wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza,
 dozatora lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak, aby było
możliwe zachowanie stałej temperatury lepiszcza. Wykonawca powinien posiadać aktualne
świadectwo cechowania skrapiarki. Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza
z tolerancją ± 10% od ilości założonej.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Transport materiałów powinien spełniać wymagania podane w ST-D-00.00.00 —
Wymagania ogólne pkt 4.
4.2. Transport lepiszczy
Asfalty mogą być transportowane w cysternach kolejowych lub samochodowych,
posiadających izolację termiczną, zaopatrzonych w urządzenia grzewcze, zawory spustowe
i zabezpieczonych przed dostępem wody.
Emulsja może być transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach,
beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem
emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu.
Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny być przedzielone przegrodami,
dzielącymi je na komory o pojemności nie większej niż 1 m3, a każda przegroda powinna
mieć wykroje w dnie umożliwiające przepływ emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki
przeznaczone do transportu lub składowania emulsji powinny być czyste i nie powinny
zawierać resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne pkt 5.
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota
i kurzu przy użyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem.
W miejscach trudno dostępnych należy używać szczotek ręcznych. W razie potrzeby, na
terenach niezabudowanych, bezpośrednio przed skropieniem warstwa powinna być
oczyszczona z kurzu przy użyciu sprężonego powietrza.
5.3. Skropienie warstw nawierzchni
Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona. Jeżeli do czyszczenia warstwy
była używana woda, to skropienie lepiszczem może nastąpić dopiero po wyschnięciu
warstwy, z wyjątkiem zastosowania emulsji, przy których nawierzchnia może być wilgotna.
Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji przez Inżyniera jej oczyszczenia.
Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy użyciu skrapiarek,
a w miejscach trudno dostępnych ręcznie (za pomocą węża z dyszą rozpryskową).
Temperatury lepiszczy powinny mieścić się w przedziałach podanych w tablicy 2.
Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu
Lp. Rodzaj lepiszcza
Temperatury (ºC)
1
Emulsja asfaltowa kationowa niemodyfikowana
Od 20 do 40 *)
2
Emulsja asfaltowa kationowa modyfikowana
Wg zaleceń producenta
*) W razie potrzeby emulsję należy ogrzać do temperatury zapewniającej wymaganą
lepkość.
Jeżeli do skropienia została użyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna być
pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbędny dla umożliwienia penetracji
lepiszcza w warstwę i odparowania wody z emulsji. W zależności od rodzaju użytej emulsji
czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin.
Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien
zabezpieczyć skropioną warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko
niezbędny ruch budowlany.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne
pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne skropienie
warstwy w celu określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i określenia
wymaganej ilości lepiszcza w zależności od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do
skropienia.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Badania lepiszczy
Ocena lepiszczy powinna być oparta na atestach producenta z tym, że Wykonawca
powinien kontrolować dla każdej dostawy właściwości lepiszczy podane w tablicy 3.
Tablica 3. Właściwości lepiszczy kontrolowane w czasie robót
Lp. Rodzaj lepiszcza
Kontrolowane
właściwości
1
Emulsja asfaltowa kationowa
lepkość

Badanie według normy
EmA-94 [5]

6.3.2. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia lepiszcza
Należy przeprowadzić kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza według metody podanej
w opracowaniu „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza
i kruszywa” [4].

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:
 m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
 m2 (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją
i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-D-00.00.00 —
Wymagania ogólne pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
 mechaniczne oczyszczenie każdej niżej położonej warstwy konstrukcyjnej
nawierzchni z ewentualnym polewaniem wodą lub użyciem sprężonego powietrza,
 ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń.
Cena 1 m2 skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
 dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek,
 podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
 skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltów.
2. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.
3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych.
10.2. Inne dokumenty
4. „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa”.
Zalecone przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03.
5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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ST-D-04.04.04
PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem podbudów z tłucznia kamiennego w ramach realizacji Kontraktu
pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawit. - ciśn. wraz przyłączami
w miejsc.: Babice - obr. Babice i obr. Włosień, Wygiełzów - obr. Babice i Zagórze, część
Olszyn (osiedle przy ul. Zielona) obejmującą budowę przydomowych przepompowni,
przepompowni ścieków wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną i drogami dojazdowymi
ze zjazdami publicznymi z przylegających dróg publicznych do 5 kpl w zakresie działek wg.
wykazu.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wykonywaniem podbudów z tłucznia kamiennego.
Podbudowę z tłucznia kamiennego wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi
w dokumentacji projektowej, jako podbudowę jednowarstwową.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z tłucznia kamiennego - część konstrukcji nawierzchni składająca się
z jednej lub więcej warstw nośnych z tłucznia i klińca kamiennego.
1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne
pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano
w ST-D-00.00.00. Wymagania ogólne pkt.2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-S-96023 [9], są:
 kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112 [8],
 woda do skropienia podczas wałowania i klinowania.
2.3. Wymagania dla kruszyw
Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa, według
PN-B-11112 [8]:
 tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm,
 kliniec od 20 mm do 31,5 mm,
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 kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.
Inżynier może dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane
spośród wymienionych w PN-S-96023 [9], dla których wymagania zostaną określone
w Specyfikacji.
Tablica 4. Wymagania dla tłucznia i klińca, wg PN-B-11112 [8]
Lp. Właściwości
Ścieralność w bębnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7]:
a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej niż:
w tłuczniu
1 w klińcu
b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku
do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż:

Klasa II

Klasa III

35
40

50
50

35

35

Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18 [4], % mm, nie więcej niż:
2 a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych
2,0
3,0
b) dla kruszyw ze skał osadowych
Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], %
ubytku masy, nie więcej niż :
3
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych
4,0
10,0
b) dla kruszyw ze skał osadowych
5,0
10,0
Odporność na działanie mrozu według zmodyfikowanej
metody bezpośredniej, wgPN-B-06714-19 [5] i PN-B-11112
[9], % ubytku masy, nie więcej niż :
4
w klińcu
30
nie bada się
w tłuczniu
nie bada się

Tablica 5. Wymagania dla tłucznia i klińca w zależności od warstwy podbudowy tłuczniowej,
wg PN-B-11112 [8]
Lp. Właściwości
Podbudowa
Podbudowa
jednowarstwowa pomocnicza
lub podbudowa
zasadnicza
1. Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]
a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm,
odsianych na mokro, % m/m, nie więcej niż:
- w tłuczniu
3
4
- w klińcu
4
5
b) zawartość frakcji podstawowej, % m/m, nie mniej
niż:
- w tłuczniu i w klińcu
75
65
c) zawartość podziarna, % m/m, nie więcej niż:
- w tłuczniu i w klińcu
15
25
d) zawartość nadziarna, % m/m, nie więcej niż:
- w tłuczniu i w klińcu
15
20
2. Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PNB-0671412 [1], % m/m, nie więcej niż:
- w tłuczniu i w klińcu
0,2
0,3
3.

4.

Zawartość ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16
[3], % m/m, nie więcej niż:
- w tłuczniu
- w klińcu
Zawartość zanieczyszczeń organicznych,

40
nie bada się

45
nie bada się
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barwa cieczy wg PN-B-06714-26 [6]:
- w tłuczniu i w klińcu, barwa cieczy nie ciemniejsza
niż:

wzorcowa

2.4. Woda
Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy może być
studzienna lub z wodociągu, bez specjalnych wymagań.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne
pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
 równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca,
 rozsypywarek kruszywa do rozłożenia klińca,
 walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego,
 walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania
kruszywa grubego klińcem,
 szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca,
 walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia,
 przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania
wody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Transport materiałów powinien spełniać wymagania podane w ST-D-00.00.00 —
Wymagania ogólne pkt 4.
4.2. Transport kruszywa
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne pkt 5.
5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże pod podbudowę tłuczniowa powinno spełniać wymagania określone
w Specyfikacji ST-D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”.
Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie
drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudową
tłuczniową powinna być ułożona warstwa odcinająca lub wykonane ulepszenie podłoża.
W przypadku zastosowania pomiędzy warstwą podbudowy tłuczniowej, a spoistym
gruntem podłoża warstwy odcinającej albo odsączającej, powinien być spełniony warunek
nieprzenikania cząstek drobnych, wyrażony wzorem:
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D
15  15
d
85
gdzie: D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej albo
odsączającej,
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża.

Geowłókniny przewidziane do użycia pod podbudowę tłuczniową powinny posiadać
aprobatę techniczna wydana przez uprawniona jednostkę. W szczególności wymagana jest
odpowiednia wytrzymałość mechaniczna geowłóknin, uniemożliwiająca ich przebicie przez
ziarna tłucznia oraz odpowiednie właściwości filtracyjne, dostosowane do uziarnienia
podłoża gruntowego.
Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie
z dokumentacją projektową lub według zaleceń Inżyniera, z tolerancjami określonymi
w niniejszych specyfikacjach.
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 naciągniecie sznurków lub linek
do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.
5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa
Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu
mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru największych ziaren tłucznia. Maksymalna grubość
warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości
powyżej 20 cm należy wykonywać w dwóch warstwach.
Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu
układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka,
aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowana.
Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca
statycznego, gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczanie
podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo
przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi jezdni.
Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć
się od dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się,
w kierunku jej górnej krawędzi.
W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa
grubego należy rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania
kruszywa grubego. Do zagęszczania należy użyć walca wibracyjnego o nacisku
jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo płytowa zagęszczarka wibracyjna o nacisku
jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego
powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały
wypełnione kruszywem drobnym.
Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania i wibrowania kruszywa drobnego należy
powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa
grubego.
Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy
szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnie od 3 do 6 mm.
Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia
kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.
5.4. Odcinek próbny
Wykonanie odcinka próbnego nie jest wymagane ze względu na niewielką powierzchnię
wykonywanej podbudowy z tłucznia.
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5.5. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być
utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą
Inżyniera, gotowa podbudowę do ruchu budowlanego, to jest zobowiązany naprawić
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych
z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-D-00.00.00 — 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 badan Inżynierowi w celu
akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone
w pkt 2.3 i tablicach 4 i 5 niniejszej Specyfikacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badan podano w tablicy 6.
Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z tłucznia
kamiennego
Lp. Wyszczególnienie badań
Częstotliwość badań
Minimalne ilości
Maksymalna
badań na dziennej
powierzchnia
działce roboczej
Podbudowy na
jedno badanie (m2)
1
Uziarnienie kruszyw
2
Zawartość zanieczyszczeń obcych
w kruszywie
2
600
3
Zawartość ziaren nieforemnych
w kruszywie
4
Ścieralność kruszywa
6000
5
Nasiąkliwość kruszywa
i przy każdej zmianie źródła
6
Odporność kruszywa na działanie mrozu
pobierania materiałów
7
Zawartość zanieczyszczeń organicznych
6.3.2. Badania właściwości kruszywa
Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej
zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. Badania
pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3 powinny
być wykonywane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości
robót i zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz na polecenie
Inżyniera. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób
losowy, w obecności Inżyniera.
6.4. Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów
Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w tablicy 7.
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Tablica 7. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z tłucznia
kamiennego
Lp. Wyszczególnienie badań i Minimalna częstotliwość pomiarów
pomiarów
1
Szerokość podbudowy
10 razy na 1 km
2
Równość podłużna
w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na
każdym pasie ruchu
3
Równość poprzeczna
10 razy na 1 km
4
Spadki poprzeczne *)
10 razy na 1 km
5
Rzędne wysokościowe
co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach
6
Ukształtowanie osi w planie *) co 100 m
7
Grubość podbudowy
Podczas budowy:
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie
rzadziej niż raz na 400 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2
8
Nośność podbudowy
nie rzadziej niż raz na 3000 m2
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie należy
wykonać w punktach głównych łuków poziomych.
6.4.2. Szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż
+10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa
od szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną
w dokumentacji projektowej.
6.4.3. Równość podbudowy
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem,
zgodnie z normą BN-68/8931-04 [11]. Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć
4-metrową łatą.
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:
 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
 15 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach
z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5 %.

powinny być

zgodne

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi
nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej
o więcej niż 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niż ± 5 cm dla pozostałych
dróg.
6.4.7. Grubość podbudowy
Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż:
 dla podbudowy zasadniczej ± 2 cm,
 dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.
6.4.8. Nośność podbudowy
Pomiary nośności podbudowy należy wykonać zgodnie z BN-64/8931-02 [10].
Podbudowa zasadnicza powinna spełniać wymagania dotyczące nośności, podane
w tablicy 8.
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Tablica 8. Wymagania nośności podbudowy zasadniczej w zależności od kategorii ruchu
Kategoria ruchu
Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu płyty
o średnicy 30 cm (MPa)
Pierwotny MIE
Wtórny MIIE
Ruch lekki
100
140
Ruch lekko średni i średni
100
170
Pierwotny moduł odkształcenia podbudowy pomocniczej mierzony płytą o średnicy
30 cm, powinien być większy od 50 MPa. Zagęszczenie podbudowy należy uznać za
prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu odkształcenia MIIE do pierwotnego modułu
odkształcenia MIE jest nie większy od 2,2.

MIIE
 2,2
MIE
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech
geometrycznych od określonych w punkcie 6.4, powinny być naprawione. Wszelkie
naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostaną wykonane na koszt wykonawcy.
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5
cm i nie zapewni to podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na
własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość, do
połowy szerokości pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza),
dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie.
6.5.2. Niewłaściwa grubość
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. Koszty poniesie Wykonawca.
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-D-00.00.00 — Wymagania ogólne pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tłucznia
kamiennego.
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8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne pkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, Specyfikacją i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-D-00.00.00 —
Wymagania ogólne pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy tłuczniowej obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robót,
 przygotowanie podłoża,
 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
 rozłożenie kruszywa,
 zagęszczenie warstw z zaklinowaniem,
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji
technicznej,
 utrzymanie podbudowy w czasie robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń
obcych.
2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.
3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn.
4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości.
5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą
bezpośrednią.
6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń
organicznych.
7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los
Angeles.
8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych.
9. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego.
10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
10.2. Inne dokumenty
Nie występują.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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ST-D-05.00.00
NAWIERZCHNIE
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ST-D-05.03.05
WARSTWA ŚCIERALNA I WIĄŻĄCA
Z BETONU ASFALTOWEGO
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego,
w ramach realizacji Kontraktu pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie
grawit. - ciśn. wraz przyłączami w miejsc.: Babice - obr. Babice i obr. Włosień, Wygiełzów obr. Babice i Zagórze, część Olszyn (osiedle przy ul. Zielona) obejmującą budowę
przydomowych przepompowni, przepompowni ścieków wraz z wewnętrzną instalacją
elektryczną i drogami dojazdowymi ze zjazdami publicznymi z przylegających dróg
publicznych do 5 kpl w zakresie działek wg. wykazu.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wykonywaniem warstwy ścieralnej oraz wiążącej z betonu asfaltowego wg
PN-S-96025:2000 dla ruchu od KR1 do KR2 wg „Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i półsztywnych”, IBDiM - 1997 wg poniższego zestawienia:
Klasyfikacja dróg wg kategorii ruchu
Kategoria ruchu
Liczba osi obliczeniowych 100kN/pas/dobę
KR1
≤ 12
KR2
13 do 70
KR3
od 71 do 335
KR4
od 336 do 1000
KR5
od 1001 do 2000
KR6
> 2000
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego
o określonym składzie i uziarnieniu.
1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią
ilością asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca
określone wymagania.
1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa ułożona i zagęszczona.
1.4.4. Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję
asfaltu do materiałów mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni
kruszywa na odmywanie wodą; może być dodawany do asfaltu lub do kruszywa.
1.4.5. Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy
z mieszanki mineralno-asfaltowej.
1.4.6. Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego
56
CHRZANÓW 2011r.

PRACOWNIA PROJEKTOWA meritum; 32-500 Chrzanów, ul. Oświęcimska 90B

asfaltu w wodzie.
1.4.8. Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu
sprawdzenia, czy jej właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną.
1.4.9. Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50 m)
wykonany w warunkach zbliżonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy
sprzętu i uzyskiwanych parametrów technicznych robót.
1.4.10. Kategoria ruchu (KR) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone
w osiach obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę.
1.4.11. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania
górnej warstwy nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na określoną głębokość.
1.4.12. Pozostałe określenia podstawowe są zgodnie z obowiązującymi odpowiednimi
normami i definicjami podanymi w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne
pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano
w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne pkt 2.
2.2. Asfalt
Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-EN
12591:2004. Dla warstw ścieralnej i wiążącej dla kategorii ruchu od KR 1 do KR 2 stosować
należy asfalty drogowe podane w tablicy 9.
2.3. Polimeroasfalt
Jeżeli dokumentacja przetargowa lub Specyfikacja przewiduje stosowanie asfaltu
modyfikowanego polimerami, to polimeroasfalt musi spełniać wymagania TWT PAD-97
IBDiM i posiadać aprobatę techniczną.
Rodzaje polimeroasfaltów i ich stosowanie dla warstwy ścieralnej oraz wiążącej przy
kategorii ruchu od KR 1 do KR 2 są podane w tablicy 9.
2.4. Wypełniacz
Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone w PN-EN 13043:2004
dla wypełniacza podstawowego i zastępczego.
Tablica 9. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
Lp.
Rodzaj materiału
Wymagania wobec materiałów
Nr normy
w zależności od rodzaju warstwy dla
KR1 do KR2
Warstwa wiążąca Warstwa ścieralna
1
Kruszywo łamane granulowane wg
PN-B-11112:1996, PN-B-11115:1998
a) ze skał magmowych i przeobrażonych
kl. I, II; gat. 1, 2
kl. I, II; gat. 1, 2
b) ze skał osadowych
jw.
jw.
c)
z
surowca
sztucznego
(żużle
pomiedziowe i stalownicze)
jw.
jw.
2
Kruszywo łamane zwykłe wg PN-Bkl. I, II, gat. 1, 2
kl. I, II, gat. 1, 2
11112:1996
3
Żwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996
kl. I, II
kl. I, II
4
Grys i żwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego wg
kl. I, II; gat. 1, 2
kl. I, II; gat. 1, 2
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5
6

7
8

WT/MK-CZDP 84
Piasek wg PN-B-11113:1996
Wypełniacz mineralny

gat. 1,2
+

gat. 1, 2
+

Popioły z odpylania w otaczarce

Aprobata
Techniczna

Aprobata
Techniczna

Popioły lotne

Aprobata
Techniczna
50/70

-

Asfalt drogowy wg PN-EN 12591:2004
Polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-97

50/70
DE80 A, B, C

2.5. Kruszywo
Dla warstwy ścieralnej oraz wiążącej i kategorii ruchu od KR 1 do KR 2 należy stosować
kruszywa podane w tablicy 9.
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
2.6. Asfalt upłynniony
Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C96173:1974.
2.7. Emulsja asfaltowa kationowa
Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania
określone w WT.EmA-99.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne
pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
 wytwórni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych,
 układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego,
 skrapiarek,
 walców lekkich, średnich i ciężkich ,
 walców stalowych gładkich ,
 walców ogumionych,
 szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących,
 samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów.
3.3. Skrapiarki
W zależności od potrzeb należy zapewnić użycie odpowiednich skrapiarek do emulsji
asfaltowej stosowanej w technice naprawy spryskiem lepiszcza i posypania kruszywem
o odpowiednim uziarnieniu. Do większości robót remontowych można stosować skrapiarki
małe z ręcznie prowadzoną lancą spryskującą. Podstawowym warunkiem jest zapewnienie
stałego wydatku lepiszcza, aby ułatwić operatorowi równomierne spryskanie lepiszczem
naprawianego miejsca w założonej ilości (l/m2).
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4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania
ogólne pkt 4.
4.2. Transport materiałów
4.2.1. Asfalt
Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.
Transport asfaltów drogowych może odbywać się w:
 cysternach kolejowych,
 cysternach samochodowych,
 bębnach blaszanych,
 lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inspektora.
4.2.2. Polimeroasfalt
Polimeroasfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDiM
oraz w aprobacie technicznej.
4.2.3. Wypełniacz
Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu
materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny.
Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków.
4.2.4. Kruszywo
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego
Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi
z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. Czas transportu
od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym
spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca się stosowanie
samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca
dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz
wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane
w obecności Inżyniera do wykonania badań kontrolnych.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
 doborze składników mieszanki mineralnej,
 doborze optymalnej ilości asfaltu,
 określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego
uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.
5.2.1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy
ścieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 10.
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Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej
z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 11.
Tablica 10. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy
ścieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu
Wymiar oczek
Rzędne krzywych granicznych MM w zależności od kategorii ruchu
sit #, mm
od KR 1 do KR 2
Zawartość
Mieszanka mineralna, mm
asfaltu
od 0 do 20
od 0 do 16
od 0 do 8
lub 0 do 12,8
lub 0 do 6,3
Przechodzi
przez:
25,0
100
20,0
88÷100
100
16,0
78÷100
90÷100
12,8
68÷93
80÷100
9,6
59÷86
69÷100
100
8,0
54÷83
62÷93
90÷100
6,3
48÷78
56÷87
78÷100
4,0
40÷70
45÷76
60÷100
2,0
29÷59
35÷64
41÷71
zawartość
ziarn > 2,0
(41÷71)
(36÷65)
(29÷59)
0,85
20÷47
26÷50
27÷52
0,42
13÷36
19÷39
18÷39
0,30
10÷31
17÷33
15÷34
0,18
7÷23
13÷25
13÷25
0,15
6÷20
12÷22
12÷22
0,075
5÷10
7÷11
8÷12
Orientacyjna
zawartość
5,0÷6,5
5,0÷6,5
5,5÷6,5
asfaltu w
MMA, % m/m

Tablica 11. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy
wiążącej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu
Wymiar oczek
Rzędne krzywych granicznych MM w zależności od
sit #, mm
kategorii ruchu
Zawartość
od KR 1 do KR 2
asfaltu
Mieszanka mineralna, mm
od 0 do 20
od 0 do 16
od 0 do 12,8
Przechodzi
przez:
31,5
25,0
100
20,0
87÷100
100
16,0
75÷100
88÷100
100
12,8
65÷93
78÷100
85÷100
9,6
57÷86
67÷92
70÷100
8,0
52÷81
60÷86
62÷84
6,3
47÷76
53÷80
55÷76
4,0
40÷67
42÷69
45÷65
2,0
30÷55
30÷54
35÷55
zawartość
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ziarn > 2,0
0,85
0,42
0,30
0,18
0,15
0,075
Orientacyjna
zawartość
asfaltu w
MMA, % m/m

(45÷70)
20÷40
13÷30
10÷25
6÷17
5÷15
3÷7

(46÷70)
20÷40
14÷28
11÷24
8÷17
7÷15
3÷8

(45÷65)
25÷45
18÷38
15÷35
11÷28
9÷25
3÷9

4,3÷5,8

4,3÷5,8

4,5÷6,0

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań
próbek wykonanych wg metody Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane
w tablicy 12 lp. od 1 do 5.
Wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania
podane w tablicy 12 lp. od 6 do 8.
Tablica 12. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy ścieralnej
z betonu asfaltowego
Lp. Właściwości
Wymagania wobec MMA
dla kat. ruchu KR1 do KR2
warstwa wiążąca warstwa ścieralna
1
Moduł sztywności pełzania 1) [MPa]
nie wymaga się
nie wymaga się
2)
4)
2
Stabilność próbek wg metody Marshalla w
≥ 8,0 (≥ 6,0)
≥ 5,53)
o
temperaturze 60 C [kN]
3
Odkształcenie próbek jw. [mm]
od 2,0 do 5,0
od 2,0 do 5,0
4
Wolna przestrzeń w próbkach jw. [% v/v]
od 4,0 do 8,0
od 1,5 do 4,5
5
Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach od 65,0 do 80,0
od 75,0 do 90,0
jw. [%]
6
Grubość w cm warstwy z MMA o
uziarnieniu:
od 0 mm do 6,3 mm
od 1,5 do 4,0
od 0 mm do 8,0 mm
od 2,0 do 4,0
od 0 mm do 12,8 mm
od 3,5 do 5,0
od 3,5 do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm
od 4,0 do 6,0
od 4,0 do 5,0
od 0 mm do 20,0 mm
od 6,0 do 8,0
od 5,0 do 7,0
od 0 mm do 25,0 mm
7
Wskaźnik zagęszczenia warstwy [%]
≥ 98,0
≥ 98,0
8
Wolna przestrzeń w warstwie [% (v/v)]
od 4,5 do 9,0
od 1,5 do 5,0
1) Dotyczy tylko fazy projektowania składu MMA
2) próbki zagęszczone 2 x 75 uderzeń ubijaka
3) próbki zagęszczone 2 x 50 uderzeń ubijaka
4) Dotyczy warstwy wyrównawczej
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub
ciągłym zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie
oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.
Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane
oraz zgodne z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu
zmiany jego gęstości w zależności od temperatury. Dla kategorii ruchu od KR1 do KR2
dozowanie składników powinno być sterowane elektronicznie.
Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi,
względnie przepływomierza, lecz nie więcej niż ± 2 % w stosunku do masy składnika.
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Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do
asfaltu w sposób i w ilościach określonych w recepcie.
Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem
termostatowania, zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5oC.
Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić:
 dla 35/50
od 145o C do 165o C,
 dla 50/70
od 140o C do 160o C,
 dla 70/100
od 135o C do 160o C,
 dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltu.
Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po
dodaniu wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego
kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż 30o C od maksymalnej temperatury
mieszanki mineralno-asfaltowej.
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić:
 z 35/50
od 140o C do 170o C,
 z 50/70
od 135o C do 165o C,
 z 70/100
od 130o C do 160o C,
 z polimeroasfaltem - wg wskazań producenta polimeroasfaltu.
5.4. Przygotowanie podłoża
Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane
i równe. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. Nierówności podłoża pod
warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych w tablicy 13.
Tablica 13. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe, mm
Lp.

Drogi i place

1
2
3

Drogi klasy A, S i GP
Drogi klasy G i Z
Drogi klasy L i D oraz place i parkingi

Podłoże pod warstwę
ścieralną
wiążącą
6
9
9
12
12
15

W przypadku gdy nierówności podłoża są większe od podanych w tablicy 13, podłoże
należy wyrównać poprzez frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej.
Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić
emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości ustalonej w Specyfikacji. Zalecane
ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza podano w tablicy 14.
Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być
pokryte asfaltem lub materiałem uszczelniającym określonym w Specyfikacji
i zaakceptowanym przez Inżyniera.
Tablica 14. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub
upłynniacza z asfaltu upłynnionego
Lp. Podłoże do wykonania warstwy
Ilość asfaltu po odparowaniu
z mieszanki betonu asfaltowego
wody z emulsji lub upłynniacza
z asfaltu upłynnionego, kg/m2
Podłoże pod warstwę asfaltową
1
Podbudowa/nawierzchnia tłuczniowa
od 0,7 do 1,0
2
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
od 0,5 do 0,7
mechanicznie
3
Podbudowa z chudego betonu lub gruntu
od 0,3 do 0,5
stabilizowanego cementem
4
Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej
od 0,2 do 0,5
powierzchni
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5.5. Połączenie międzywarstwowe
Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym
przed ułożeniem następnej, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia
międzywarstwowego, w ilości ustalonej w Specyfikacji.
Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza
podano w tablicy 15.
Tablica 15. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub
upłynniacza z asfaltu upłynnionego
Lp. Połączenie nowych warstw
Ilość asfaltu po odparowaniu wody
z emulsji lub upłynniacza z asfaltu
upłynnionego kg/m2
1
Podbudowa asfaltowa
od 0,3 do 0,5
2
Asfaltowa warstwa wyrównawcza lub
wzmacniająca
3
Asfaltowa warstwa wiążąca
od 0,1 do 0,3
Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na
odparowanie wody lub ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co
najmniej:
 8 h przy ilości powyżej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,
 2 h przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,
 0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego.
Wymaganie nie dotyczy skropienia rampą otaczarki.
5.6. Warunki przystąpienia do robót
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura
otoczenia jest nie niższa od +5o C dla wykonywanej warstwy grubości > 8 cm i +10o C dla
wykonywanej warstwy grubości ≤ 8 cm. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralnoasfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru
(V > 16 m/s).
5.7. Zarób próbny
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest
zobowiązany do przeprowadzenia w obecności Inżyniera kontrolnej produkcji. Sprawdzenie
zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję.
Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu
zaprojektowanego podano w tablicy 16.
Tablica 16. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem
składu zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji, % m/m
Lp. Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszanki mineralno-asfaltowe
do nawierzchni dróg o kategorii
ruchu
KR 1 do KR 2
1
Ziarna pozostające na sitach o oczkach # mm:
± 5,0
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0
2
Ziarna pozostające na sitach o oczkach # mm:
± 3,0
0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075
3
Ziarna przechodzące przez sito o oczkach
± 2,0
# 0,075mm
4
Asfalt
± 0,5
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5.8. Odcinek próbny
Jeżeli Inżynier zdecyduje o konieczności wykonania odcinka próbnego, to co najmniej
na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu:
 stwierdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy,
 określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem,
koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubości warstwy,
 określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego
zagęszczenia warstwy.
Do takiej próby Wykonawca użyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane
do wykonania warstwy nawierzchni.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera.
Wykonawca może przystąpić do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu
odcinka próbnego przez Inżyniera.
5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną
w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej
temperatury mieszanki podanej w punkcie 5.4. Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać
się bezzwłocznie po rozłożeniu.
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż:
 dla asfaltu 35/50
130o C,
 dla asfaltu 50/70
125o C,
 dla asfaltu 70/100
120o C,
 dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltów.
Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik
zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy
12.
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle
do osi drogi.
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co
najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy
powinny być w jednym poziomie.
Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna
być posmarowana asfaltem. Sposób wykonywania złącz roboczych powinien być
zaakceptowany przez Inżyniera.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne
pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu,
wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej
i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej podano w tablicy 17.
6.3.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej
Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg
PN-S-04001:1967. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją
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określoną w tablicy 16. Dopuszcza się wykonanie badań innymi równoważnymi metodami.
6.3.3. Badanie właściwości asfaltu
Dla każdej cysterny należy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu.
6.3.4. Badanie właściwości wypełniacza
Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić uziarnienie i wilgotność
wypełniacza.
Tablica 17. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej
Lp. Wyszczególnienie badań
Częstotliwość badań
Minimalna liczba badań na dziennej
działce roboczej
1
Częstotliwość badań
1 próbka przy produkcji do 500 Mg
Minimalna liczba badań na dziennej działce 2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg
roboczej
2
Właściwości asfaltu
dla każdej dostawy (cysterny)
3
Właściwości wypełniacza
1 na 100 Mg
4
Właściwości kruszywa
przy każdej zmianie
5
Temperatura
składników
mieszanki dozór ciągły
mineralno-asfaltowej
6
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej każdy pojazd przy załadunku
i w czasie wbudowywania
7
Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej
jw.
8
Właściwości próbek mieszanki mineralno- jeden raz dziennie
asfaltowej pobranej w wytwórni
lp.1 i lp.8 – badania mogą być wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000
6.3.5. Badanie właściwości kruszywa
Przy każdej zmianie kruszywa należy określić klasę i gatunek kruszywa.
6.3.6. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce.
Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej
zaakceptowanej przez Inżyniera.
6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.
Dokładność pomiaru ± 2o C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami
podanymi w niniejszej Specyfikacji.
6.3.8. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej
wyglądu w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania.
6.3.9. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej
Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach
zagęszczonych metodą Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną.
6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni
z betonu asfaltowego
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego podaje tablica 18.
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Tablica 18. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu
asfaltowego
Lp. Badana cecha
Minimalna częstotliwość badań i pomiarów
1
Szerokość warstwy
2 razy na odcinku drogi o długości 1 km
2
Równość podłużna warstwy
każdy pas ruchu planografem lub łatą co 10 m.
3
Równość poprzeczna warstwy nie rzadziej niż co 5m.
4
Spadki poprzeczne warstwy
10 razy na odcinku drogi o długości 1 km
5
Rzędne wysokościowe warstwy pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprz. oraz
usytuowania osi według dokumentacji budowy
6
Ukształtowanie osi w planie
7
Grubość warstwy
2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2
8
Złącza podłużne i poprzeczne
cała długość złącza
9
Krawędź, obramowanie
cała długość
warstwy
10 Wygląd warstwy
ocena ciągła
11 Zagęszczenie warstwy
2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2
12 Wolna przestrzeń w warstwie
jw.
6.4.2. Szerokość warstwy
Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna
z dokumentacją projektową, z tolerancją +5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niżej
położonej, nie ograniczonej krawężnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni,
powinna być szersza z każdej strony co najmniej o grubość warstwy na niej położonej, nie
mniej jednak niż 5 cm.
6.4.3. Równość warstwy
Nierówności podłużne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg
BN-68/8931- 04 nie powinny być większe od podanych w tablicy 19.
Tablica 19. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm
Lp. Drogi i place
Warstwa ścieralna
1
Drogi klasy A, S i GP
4
2
Drogi klasy G i Z
6
3
Drogi klasy L i D oraz place i parkingi
9

Warstwa wiążąca
6
9
12

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach
powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5 %.
6.4.5. Rzędne wysokościowe
Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową,
z tolerancją ± 1 cm.
6.4.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją, z tolerancją 5
cm.
6.4.7. Grubość warstwy
Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością warstwy projektową, z tolerancją
± 10 %. Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubości projektowej do 2,5 cm dla której
tolerancja wynosi +5 mm i warstwy o grubości od 2,5 do 3,5 cm, dla której tolerancja wynosi
± 5 mm.
6.4.8. Złącza podłużne i poprzeczne
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle
do osi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co
najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy
powinny być w jednym poziomie.
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6.4.9. Krawędź, obramowanie warstwy
Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna
wystawać od 3 do 5 mm ponad ich powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być
wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszła konieczność obcięcia pokryte asfaltem.
6.4.10. Wygląd warstwy
Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych.
6.4.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie
Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami
ustalonymi w Specyfikacji i recepcie laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót jest m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg punktu 6 i PN-S-96025:2000 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-D-00.00.00 —
Wymagania ogólne pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robót,
 dostarczenie materiałów,
 wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce
wbudowania,
 posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników,
 skropienie międzywarstwowe,
 rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
 obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem,
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-11111:1996
2. PN-B-11112:1996
3. PN-B-11113:1996

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Żwir i mieszanka.
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.
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4.PN-B-11115:1998

Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla stalowniczego do
nawierzchni drogowych.
5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie
i transport.
6. PN-EN 12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe.
7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni
drogowych.
8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych
i nawierzchni bitumicznych.
9. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych.
10. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania
11. BN-68/8931-04
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem
i łatą
10.2. Inne dokumenty
1.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM,
Warszawa, 1997
2.
Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97.
Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997
3.
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje,
instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999
4.
WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych
z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni
drogowych, CZDP, Warszawa, 1984
5.
Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na
odkształcenia trwałe. Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności
mieszanek mineralno-bitumicznych metodą pełzania pod obciążeniem statycznym.
Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995
6.
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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ST-D-05.03.23
NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI
BRUKOWEJ
1. WSTĘP
1.1.

Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki
betonowej, w ramach realizacji Kontraktu pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w systemie grawit. - ciśn. wraz przyłączami w miejsc.: Babice - obr. Babice i obr. Włosień,
Wygiełzów - obr. Babice i Zagórze, część Olszyn (osiedle przy ul. Zielona) obejmującą
budowę przydomowych przepompowni, przepompowni ścieków wraz z wewnętrzną
instalacją elektryczną i drogami dojazdowymi ze zjazdami publicznymi z przylegających
dróg publicznych do 5 kpl w zakresie działek wg. wykazu.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowej wokół przepompowni.
1.4.
Określenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa — kształtka wytwarzana z betonu metodą
wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch
warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
Polskimi Normami i z definicjami i z definicjami podanymi w ST-D-00.00.00 — Wymagania
ogólne pkt 1.4.
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne
pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano
w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne pkt 2.
2.2.
Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę.
2.2.2. Wygląd zewnętrzny
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe
i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości  80 mm.
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2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni wokół przepompowni stosuje się betonową kostkę brukową
o grubości 80 mm o kolorze szarym.
Kostki o takiej grubości i kolorach są produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynoszą:
 na długości
 3 mm,
 na szerokości
 3 mm,
 na grubości
 5 mm.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy
nr 20.
Tablica nr 20.
Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Lp.
Cechy
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
1 a) średnia z sześciu kostek
b) najmniejsza pojedynczej kostki
2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250, %, nie więcej niż
Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania,
wg PN-B-06250:
a) pęknięcia próbki
3
b) strata masy, %, nie więcej niż
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości
próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż
4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie więcej niż

Wartość
60
50
5

brak
5
20
4

2.3.
Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy
nie niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien
odpowiadać wymaganiom PN-B-19701.
2.3.2. Kruszywo do betonu
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki
betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.3.3. Woda
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250.
2.3.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów
i barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną.
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą
nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być
barwniki nieorganiczne.

3. SPRZĘT
3.1.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne
pkt 3.
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3.2.
Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Małe powierzchnie z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są duże,
a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia
układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,
służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia.
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa
sztucznego.

4. TRANSPORT
4.1.
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania
ogólne pkt 4.
4.2.
Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie.
Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki
przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą
stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.
Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne pkt 5.
5.2.

Podłoże pod nawierzchnie z kostki betonowej

5.2.1. Podłoże pod betonową kostkę brukową o grubości 80 mm
Kostkę brukową wraz z podsypką cementowo piaskową należy ułożyć na warstwie
tłucznia kamiennego, które musi być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST-D-04.04.04 —
Podbudowa z tłucznia kamiennego.
Nawierzchnie z kostki brukowej należy wykonać na gotowej (wytworzonej w betoniarni)
podsypce cementowo-piaskowej 1:4.
5.3.
Podsypka
Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 oraz
cement wg PN-B-19701 zmieszane w proporcji 4:1.
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 3 cm.
5.4.
Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na różnorodność kształtów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie
dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub
zaakceptowanego przez Inżyniera.
Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły
od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej rzędnej, 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
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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 kostki brukowej z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielęgnacji — może być zaraz oddana do użytkowania.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne
pkt 6.
6.2.
Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek
brukowych posiada Aprobatę techniczną.
6.3.
Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podłoża
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową
i odpowiednimi Specyfikacjami.
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:
 głębokości koryta:
— o szerokości do 3 m:
 1 cm,
— o szerokości powyżej 3 m:  2 cm,
 szerokości koryta:
 5 cm.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych
i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z Dokumentacją projektową oraz pkt 5.3
niniejszej Specyfikacji.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz
wymaganiami pkt 5.4. niniejszej Specyfikacji:
 prawidłowości ubijania (wibrowania),
 sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
 pomierzenie szerokości spoin,
 sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4.
Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Sprawdzenie równości nawierzchni
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na
każde 150 do 300 m2 ułożonej kostki brukowej i w miejscach wątpliwych. Dopuszczalny
prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod
uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach załamania nie mogą przekraczać
 3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co
najmniej raz na każde 150 do 300 m2 ułożonej kostki brukowej i w miejscach wątpliwych,
jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu
wynoszą  0,3%.
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1.
Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne pkt 7.
7.2.
Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej
kostki betonowej.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją
i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-D-00.00.00 —
Wymagania ogólne pkt 9.
9.2.
Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
 wykonanie podsypki,
 ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin,
 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w Specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]

PN-B-04111
—
Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy
Boehmego
PN-B-06250
—
Beton zwykły
PN-B-06712
—
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
PN-B-19701
—
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład,
wymagania i ocena zgodności
PN-B-32250
—
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
BN-68/8931-01
—
Drogi
samochodowe.
Oznaczenie
wskaźnika
piaskowego.
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie.
PN-B-24006:1997
—
Masa asfaltowo – kauczukowa.
PN-EN 12004:2008 —
Kleje do płytek – Wymagania, ocena zgodności,
klasyfikacja i oznaczenie

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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ST-D-08.00.00
ELEMENTY ULIC
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ST-D-08.01.01
KRAWĘŻNIKI BETONOWE
1.

WSTĘP

1.1.
Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru krawężników betonowych w ramach realizacji Kontraktu pod nazwą: Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w systemie grawit. - ciśn. wraz przyłączami w miejsc.: Babice - obr.
Babice i obr. Włosień, Wygiełzów - obr. Babice i Zagórze, część Olszyn (osiedle przy ul.
Zielona) obejmującą budowę przydomowych przepompowni, przepompowni ścieków wraz
z wewnętrzną instalacją elektryczną i drogami dojazdowymi ze zjazdami publicznymi
z przylegających dróg publicznych do 5 kpl w zakresie działek wg. wykazu.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.
Określenia podstawowe
1.3.1. Ława — warstwa nośna służąca do umocnienia krawężnika oraz przenosząca
obciążenie krawężnika na grunt.
1.3.2. Podsypka — warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu.
1.3.3. Pozostałe określenia podstawowe — zgodnie z obowiązującymi odpowiednimi
normami i definicjami podanymi w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne.

2. MATERIAŁY
2.1.
Krawężniki betonowe
2.1.1. Wymiary
Dla potrzeb Kontraktu przyjęto krawężniki o wymiarach 22x15x100 cm z wymiarem
odkrycia 4 cm, układane z odkryciem 0 cm i 4 cm. Krawężniki przedstawiono na poniższym
rysunku.
Rysunek nr 1.
Krawężniki
22

4

odkrycie (skos)

15

Krawężniki muszą być produkowane metodą wibroprasowania w dwóch warstwach
połączonych ze sobą trwale.
Na łukach należy stosować krawężniki łukowe o promieniach zgodnie z Dokumentacją
projektową. Nie dopuszcza się cięcia krawężników na łuki!
2.1.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych
Powierzchnie krawężników powinny być bez rys pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie
elementów powinny być równe i proste.
2.1.3. Składowanie
Krawężniki betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej
przestrzeni na wyrównanym i odwodnionym podłożu, przy czym krawężniki różnych typów
należy układać oddzielnie z zastosowaniem podkładek i przekładek przy układaniu
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warstwowym.
Zaleca się składowanie na oryginalnych paletach Producenta.
2.2.
Beton na ławy
Na ławy należy zastosować beton B15 (C12/15).
2.3.
Kruszywo na ławy
Zaleca się stosować kruszywo, jak na warstwy podbudowy.

3. SPRZĘT
Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem
np. wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
Krawężniki można transportować tylko na oryginalnych paletach Producenta.
Krawężniki winny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniami
w czasie transportu np. taśmami bądź folią.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.
Ławy betonowe
Ławy betonowe można wykonywać bez szalowania.
5.2.
Ustawianie krawężników
5.2.1. Ustawienie krawężników na ławach betonowych
Ustawienie krawężników na ławach betonowych wykonuje się na podsypce cementowopiaskowej. Grubość warstwy podsypki cementowo-piaskowej powinna wynosić 5 cm po
zagęszczeniu.
5.2.2. Wypełnianie spoin
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 0,5 cm. Spoiny należy
wypełnić zaprawą cementowo-piaskową przygotowaną w stosunku 1:2. Spoiny
krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą.
5.3.
Krawężniki
5.3.1. Światło krawężnika
Światło krawężnika dla krawężnika najazdowego 15x22cm powinno wynosić – 0 cm lub
4 cm (zgodnie z Dokumentacją Projektową).
5.3.2. Niweleta podłużna krawężnika
Niweleta podłużna krawężnika powinna być zgodna z ukształtowaniem wysokościowym
wskazanym jezdni, do których krawężniki przylegają, zgodnie z Dokumentacją Projektową.

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.
Kontrola ław
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:
a)
Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.
Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą.
Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ±1 cm na każde 100 m ławy.
b)
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde
100m ławy. Tolerancje wynoszą:
 dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej,
76
CHRZANÓW 2011r.

PRACOWNIA PROJEKTOWA meritum; 32-500 Chrzanów, ul. Oświęcimska 90B

 dla szerokości ławy ± 20% szerokości projektowanej.
c)
Zgodność wymiarów górnej powierzchni z Dokumentacją projektową. Tolerancje
wymiarów szerokości górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową wynosi ±20%
szerokości projektowanej.
d)
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch
punktach, na każde 100m ławy, łaty trzymetrowej brukarskiej. Prześwit pomiędzy górną
powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać ±1 cm.
e)
Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. Dopuszczalne odchylenie linii ław
od projektowanego kierunku nie może przekraczać ±2 cm na 100 m wykonanej ławy.
6.2.
Kontrola krawężników
6.2.1. Dopuszczalne odchylenia linii krawężników
Dopuszczalne odchylenie linii krawężników w planie od linii projektowanej wynosi ±1 cm
na każde 100 m ustawionego krawężnika.
6.2.2. Dopuszczalne odchylenia niwelety krawężników
Dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety
projektowanej może wynieść ±1 cm na każde 100 m badanego ciągu krawężnika.
6.2.3. Równość górnej powierzchni krawężników
Równość górnej powierzchni krawężników sprawdza się przez przyłożenie w dwóch
punktach, na każde 100 m krawężnika trzymetrowej łaty brukarskiej. Prześwit pomiędzy
górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać ±1 cm.

7.

OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową krawężnika betonowego jest 1 m (metr).

8.

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne
pkt 7.

9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność za m (metr) należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót
w oparciu o wyniki pomiarów i badań.
Cena jednostkowa ustawienia 1 m dla krawężnika betonowego obejmuje:
 prace pomiarowe,
 roboty przygotowawcze,
 dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów,
 wykonanie szalunku pod ławę, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej
(lub przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej),
 ustawienie krawężników w pionie,
 przygotowanie zaprawy cementowej i wypełnienie nią spoin,
 zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika ziemią (lub tłuczniem) i ubicie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
[1]

ST 4-08.00.00 — Elementy ulic. Wymagania ogólne.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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ST-D-08.03.01
OBRZEŻA BETONOWE
1. WSTĘP
1.1.
Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru obrzeży betonowych w ramach realizacji Kontraktu pod nazwą: Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w systemie grawit. - ciśn. wraz przyłączami w miejsc.: Babice - obr.
Babice i obr. Włosień, Wygiełzów - obr. Babice i Zagórze, część Olszyn (osiedle przy ul.
Zielona) obejmującą budowę przydomowych przepompowni, przepompowni ścieków wraz
z wewnętrzną instalacją elektryczną i drogami dojazdowymi ze zjazdami publicznymi
z przylegających dróg publicznych do 5 kpl w zakresie działek wg. wykazu.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.
Zakres robót objętych Specyfikacją
Specyfikacja obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem kontrolą i odbiorem
robót obrzeży betonowych.
1.4.
Określenia podstawowe
1.4.1. Obrzeża chodnikowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające
jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych dla
komunikacji.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe — zgodnie z obowiązującymi odpowiednimi
normami i definicjami podanymi w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne.

2. MATERIAŁY
2.1.
Obrzeża betonowe
2.1.1. Wymiary
Dla potrzeb Kontraktu przyjęto obrzeża o wymiarach systemowych 25x6x100 cm.
Obrzeża muszą być produkowane metodą wibroprasowania.
2.1.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży betonowych
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie
elementów powinny być równe i proste.
2.1.3. Składowanie
Obrzeża betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej
przestrzeni na wyrównanym i odwodnionym podłożu, przy czym krawężniki różnych typów
należy układać oddzielnie z zastosowaniem podkładek i przekładek przy układaniu
warstwowym.
Zaleca się składowanie na oryginalnych paletach Producenta.
2.2.
Beton na ławy
Na ławy należy zastosować beton B15 (C12/15).
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3. SPRZĘT
Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem np.
wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
Obrzeża można transportować tylko na oryginalnych paletach Producenta. Obrzeża
winny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniami w czasie transportu
np. taśmami bądź folią.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.
Ławy betonowe
Ławy betonowe można wykonywać bez szalowania.
5.2.
Ustawianie obrzeży
5.2.1. Ustawienie obrzeży na ławach tłuczniowych
Ustawienie obrzeży na ławach betonowych powinno być wykonane na podsypce
cementowo-piaskowej o grubości 3 cm.
5.2.2. Wypełnianie spoin
Spoiny obrzeży nie powinny przekraczać szerokości 0,5 cm. Spoiny należy wypełnić
piaskiem. Spoiny Obrzeży przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą.
5.3.
Obrzeża
5.3.1. Światło obrzeża
Obrzeże powinno być tak ułożone, aby jego wierzch znajdował się 1cm poniżej
nawierzchni z kostki brukowej.
5.3.2. Niweleta obrzeża
Niweleta podłużna obrzeża powinna być zgodna z projektowaną niweletą nawierzchni
chodnika lub drogi, wzdłuż której jest zlokalizowany.
5.3.3. Tylna ściana obrzeża
Tylna ściana obrzeża od strony chodnika powinna być po ustawianiu obrzeża obsypana
warstwą kruszywa, natomiast od strony zieleńca materiałem miejscowym.

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Dopuszczalne odchylenia w ustawieniu obrzeży chodnikowych są następujące:
 Dopuszczalne odchylenie profilu podłużnego obrzeży ni może przekraczać ±1 cm.
 Dopuszczalne odchylenie linii obrzeży od projektowanego kierunku nie może
wynosić więcej niż ±1 cm.

7.

OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową obrzeża betonowego jest 1 m (metr).

8.

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne
pkt 7.
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9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność za m (metr) należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót
w oparciu o wyniki pomiarów i badań.
Cena jednostkowa ustawienia 1 m dla obrzeża betonowego obejmuje:
 prace pomiarowe,
 roboty przygotowawcze,
 dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów,
 ustawienie obrzeża w pionie,
 wypełnienie spoin piaskiem,
 zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika ziemią (lub tłuczniem) i ubicie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Podano w części dotyczącej krawężnika.

UWAGA!
Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane inaczej jak tylko do realizacji
Kontraktu pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawit. - ciśn.
wraz przyłączami w miejsc.: Babice - obr. Babice i obr. Włosień, Wygiełzów - obr.
Babice i Zagórze, część Olszyn (osiedle przy ul. Zielona) obejmującą budowę
przydomowych przepompowni, przepompowni ścieków wraz z wewnętrzną instalacją
elektryczną i drogami dojazdowymi ze zjazdami publicznymi z przylegających dróg
publicznych do 5 kpl w zakresie działek wg. wykazu.
80
CHRZANÓW 2011r.

