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Specyfikacja Techniczna D.00.00.00.

D.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE

1 WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 00.00.00„Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja  techniczna  stanowi  obowiązującą  podstawę  opracowania  szczegółowej  specyfikacji  techniczne
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną

1.3.1 Wymagania ogólne

Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla robót  objętych
specyfikacjami technicznymi opracowanymi dla realizacji  zadania określonego w pkt. I.1  oraz nie  objętych ST,
a dotyczącymi robót towarzyszących określonych w dokumentacji budowlanej.
Specyfikacje  Techniczne  zgodne  są z wymaganiami  zawartymi  w Rozdziale  3  „Zakres  i forma  specyfikacji
technicznych  wykonania  i odbioru  robót  budowlanych”  w Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  z dnia  2
września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego” (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

1.4 Określenia podstawowe

Użyte  w Specyfikacjach  Technicznych  wymienione  poniżej  określenia  należy  rozumieć  w każdym  przypadku
następująco:

1.4.1 Dokumentacja Projektowa

dokumentacja  złożona z Projektu Budowlanego,  Projektu  Wykonawczego  wraz  ze  wszystkimi  wymaganiami,
pozwoleniami i uzgodnieniami w skład, której wchodzą opisy techniczne, obliczenia, rysunki, ST i przedmiary.

1.4.2 Dokumentacja Powykonawcza

dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robót oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.3 Dziennik Budowy

opatrzony pieczęcią  Zamawiającego  zeszyt,  z ponumerowanymi stronami,  wydany zgodnie z obowiązującymi
wymaganiami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych

1.4.4 Inspektor Nadzoru

w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane jest to osoba inspektora nadzoru inwestorskiego będąca uczestnikiem
procesu budowlanego, której prawa i obowiązki zapisane są w rozdziale 3 Ustawy

1.4.5 Inżynier/Kierownik Projektu

osoba  pisemnie  wyznaczona  przez  Zamawiającego,  ujawniona  w danych  kontraktowych,  uprawniona
do Kierowania Robotami i występowania w imieniu Zamawiającego w sprawach realizacji kontraktu, działająca
zgodnie  z zakresem  czynności  wynikającym  z umowy,  w zakresie  przekazanych  uprawnień  i obowiązków
na budowie, sprawowania osobiście i za pomocą członków swojego zespołu kontroli zgodności realizacji robót
z projektem,  Ustawą  Prawo  Budowlane,  przepisami,  zasadami  wiedzy  technicznej  oraz postanowieniami
warunków kontraktowych.

1.4.6 Kierownik Budowy

uczestnik procesu budowlanego, którego prawa i obowiązki określa Ustawa Prawo Budowlane, będący osobą
wyznaczoną przez  Wykonawcę do kierowania robotami i występowaniu w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.

1.4.7 Materiały 

wszelkie  tworzywa  niezbędne  do wykonania  robót,  zgodna  z Dokumentacją  Projektową  i STWiORB,
zaakceptowana przez Inżyniera

1.4.8 Przedmiar robót

wykaz  robót  budowlanych,  z budowlanych  podaniem  ich  ilości  obliczonej  na podstawie  Dokumentacji
Projektowej

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót.

Wykonawca  Robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz za  ich  zgodność  z Dokumentacją
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Kierownika Projektu.
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1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiający  w terminie  określonym  w Warunkach  Szczegółowych  Kontraktu  przekaże  Wykonawcy  Teren
Budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i administracyjnymi,  Dziennik  Budowy
i Księgę  Obmiaru  Robót  oraz egzemplarz  Dokumentacji  Projektowej  i komplet  Specyfikacji  Technicznych.  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  zawiera  rysunki,  obliczenia  i dokumenty  zgodne  z wykazem  podanym
w szczegółowych warunkach umowy.
W ramach wynagrodzenia Wykonawca opracuje dokumentację techniczną dotyczącą: doboru i montażu szybu
dźwigowego  stalowego  przeszklonego  wraz  z jego  posadowieniem  na płycie  fundamentowej  żelbetowej
oraz konstrukcji obu wiatrołapów przeszklonych na konstrukcji słupowo-ryglowej wraz z zadaszeniem.
W razie konieczności Wykonawca opracuje w ramach Ceny Kontraktowej dokumentację techniczną dotyczącą:

• miejsc dokopu gruntów,

• miejsc przeznaczonych na tymczasowy lub stały odkład gruntów uzyskanych z wykopów,

• miejsc pozyskania materiałów miejscowych,

• miejsc przeznaczonych na zaplecze socjalne i magazynowe,

• dróg i objazdów tymczasowych oraz dróg dla transportu technologicznego
Dokumentacja  Projektowa  sporządzona  przez  Wykonawcę  powinna  zawierać  uzgodnienia  z właścicielami
terenów przeznaczonych do tymczasowego lub stałego zajęcia  oraz stosownymi instytucjami zajmującymi się
ochroną środowiska naturalnego.
W/w  Dokumentację  Projektową  Wykonawca  sporządzi  w 4-ech  egzemplarzach  i przedstawi  Inżynierowi
do akceptacji przed rozpoczęciem robót określonych Kontraktem.
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i Specyfikacje Techniczne na własny koszt w 4
egzemplarzach i przedłoży je Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia.

1.5.3 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną

Dokumentacja  Projektowa,  Specyfikacje  Techniczne,  opracowania  kosztorysowe  oraz dodatkowe  dokumenty
przekazane przez  Kierownika Projektu  Wykonawcy  stanowią  część  Kontraktu,  a wymagania  wyszczególnione
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów Wykonawca ma obowiązek konsultacji
dokumentów z Jednostką projektową w celu ujednolicenia zapisów.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomić Kierownika Projektu/Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały  będą zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikację
Techniczną.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej 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
Techniczną  i wpłynie  to  na niezadawalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  będą  niezwłocznie
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji
Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót.
Przed  przystąpieniem  do Robót  Wykonawca  przedstawi  Kierownikowi  Projektu  aktualny  projekt  organizacji
ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem
zarządzającym ruchem.
W  czasie  wykonywania  Robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i będzie  obsługiwał  wszystkie  tymczasowe
urządzenia  zabezpieczające  takie  jak:  zapory,  światła  ostrzegawcze,  sygnały  itp.,  zapewniając  w ten  sposób
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca  zapewni  stałe  warunki  widoczności  w dzień  i w nocy  tych  zapór  i znaków,  dla których  jest  to
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. Fakt przystąpienia
do Robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem  w sposób  uzgodniony  z Kierownikiem
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Projektu  oraz przez  umieszczenie,  w miejscach  i ilościach  określonych  przez  Kierownika  Projektu,  tablic
informacyjnych,  których  treść  będzie  zatwierdzona  przez  Kierownika  Projektu.  Tablice  informacyjne  będą
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,  że jest włączony w Cenę
Kontraktową.

1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

• utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

• podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na celu  stosowanie  się  do przepisów  i norm
dotyczących  ochrony  środowiska  na terenie  i wokół  Terenu  Budowy  oraz będzie  unikać  uszkodzeń
lub 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,

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

• możliwością powstania pożaru.
Wykonawcę  uznaję  się  za  wytwórcę  odpadów  powstających  w czasie  budowy.  Usunięcie  odpadów,  ich
wykorzystanie lub unieszkodliwienie są obowiązkiem wykonawcy. Zamawiający nie będzie z tego tytułu ponosił
żadnych  kosztów  z tytułu  opłat  za  gospodarcze  korzystanie  ze  środowiska.  Po przeprowadzeniu  rozbiórek
Wykonawca ma obowiązek: a) zgromadzenia powstających odpadów, b) zapewniania właściwego postępowania
w czasie  rozbiórki  z odpadami  niezabezpieczonymi  (np.  odpadowy  eternit)  i zgromadzenia  ich  w sposób
zapewniający  ochronę  środowiska,  c)  przekazania  odpadów  niebezpiecznych  podmiotowi  uprawnionemu
doprowadzenia  działalności  w zakresie  transportu  i unieszkodliwiania  odpadów  niebezpiecznych,  d)
zagospodarowania wszystkich odpadów powstałych w fazie budowy. Wytwórca odpadów – Wykonawca prac
budowlanych  będzie  mógł  zlecić  wykonanie  obowiązku  gospodarowania  odpadami  innemu  posiadaczowi
odpadów, za którego działalność ponosi odpowiedzialność przed Zamawiającym. Wykonawca jest zobligowany
do przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów, ustaw i rozporządzeń z zakresu ochrony środowiska.

1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez odpowiednie  przepisy,
na terenie  baz  produkcyjnych,  w pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i magazynach  oraz w maszynach
i pojazdach.
Materiały  łatwopalne będą składowane w sposób  zgodny  z odpowiednimi  przepisami  i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  rezultat
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o stężeniu  większym
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały 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 przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów
od właściwych organów administracji państwowej.
Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów  szkodliwych  dla otoczenia  zgodnie  ze Specyfikacjami,  a ich  użycie
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na powierzchni  ziemi  i za  urządzenia  podziemne,  takie  jak
rurociągi,  kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie
informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  w ramach  planu  ich  lokalizacji.  Wykonawca  zapewni
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
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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  Kierownika  Projektu  władze  lokalne  o zamiarze  rozpoczęcia  Robót.  O fakcie  przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Kierownika Projektu 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. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę zrealizowanych robót i za wszelkie  materiały oraz urządzenia
używane  do robót  od daty  rozpoczęcia  realizacji  do daty  odbioru  końcowego  robót.  Wykonawca  będzie
utrzymywać teren robót do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby
budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.
Wykonawca  odpowiada  za  wszelkie  uszkodzenia  zabudowy  w sąsiedztwie  budowy,  spowodowane  jego
działalnością.  Inżynier/Inspektor  Nadzoru  będzie  na bieżąco  informowany  o wszystkich  umowach  zawartych
pomiędzy  Wykonawcą  a właścicielami  nieruchomości  i dotyczących  korzystania  z własności  i dróg
wewnętrznych.  Jednakże,  ani  Inżynier/Inspektor  Nadzoru  ani  Zamawiający  nie będzie  ingerował  w takie
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca  stosować  się  będzie  do ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na oś  przy  transporcie  materiałów
i wyposażenia  na i z terenu  Robót.  Uzyska  on  wszelkie  niezbędne  zezwolenia  od władz  co do  przewozu
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Kierownika
Projektu.  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 Kierownika Projektu.

1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie wykonywał  pracy  w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  i będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz sprzęt
i odpowiednią  odzież  dla ochrony  życia  i zdrowia  osób  zatrudnionych  na budowie  oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie Robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót
od Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez Kierownika Projektu.
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone
w taki  sposób,  aby  budowla  drogowa  lub jej  elementy  były  w zadowalającym  stanie  przez  cały  czas,
do momentu odbioru końcowego.
Jeśli  Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,  to na polecenie Kierownika Projektu powinien
rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12 Wykopaliska

Wszelkie  wykopaliska,  monety,  przedmioty  wartościowe,  budowle  oraz inne  pozostałości  o znaczeniu
geologicznym  lub archeologicznym  odkryte  na terenie  budowy,  będą  uważane  za  własność  państwową.
Wykonawca  zobowiązany  jest  powiadomić  Inżyniera  o wszelkich  napotkanych  podczas  prowadzenia  robót
wykopaliskach i postępować zgodnie z jego poleceniami.

1.5.13 Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie  przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy  i wytyczne,  które  są w jakikolwiek  sposób związane z Robotami  i będzie  w pełni  odpowiedzialny  za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich
wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub metod  i w sposób  ciągły  będzie
informować  Kierownika  Projektu  o swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie  zezwoleń  i inne  odnośne
dokumenty.

1.5.14 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek  w dokumentach  kontraktowych  powołane  są konkretne  normy  i przepisy,  które  spełniać  mają
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego
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wydania  lub poprawionego  wydania  powołanych  norm  i przepisów  o ile  w warunkach  kontraktu
nie postanowiono  inaczej.  W przypadku  gdy  powołane  normy  i przepisy  są państwowe  lub odnoszą  się
do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy
lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia  przez  Inżyniera/Inspektora  Nadzoru.  Różnice  pomiędzy  powołanymi  normami  a ich
proponowanymi  zamiennikami  muszą  być  dokładnie  opisane  przez  Wykonawcę  i przedłożone
Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

2 MATERIAŁY

2.1.1 Wymagania ogólne

Wykonawca  jest  zobowiązany  dostarczyć  materiały  zgodnie  z wymogami  Dokumentacji  Projektowej  i ST.
Wykonawca do wykonania zadania powinien stosować materiały które posiadają:

• certyfikat  na znak  bezpieczeństwa  wskazujący,  że  zapewniono  zgodność  z kryteriami  technicznymi
określonymi  na podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz właściwych  przepisów
i dokumentów technicznych

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną, dla których nie ustalono Polskiej
Normy

• atesty i świadectwa badań pozwalające na stwierdzenie właściwego zastosowania
Wykonawca jest  zobowiązany do zastosowania  materiałów o parametrach określonych przez  Zamawiającego
w niniejszej specyfikacji i przedmiarze robót.

Materiały wykończeniowe, mające wpływ na końcową estetykę podlegają akceptacji Zamawiającego.

2.2 Źródła uzyskania materiałów

Co  najmniej  na tydzień  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 Kierownika Projektu. W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła,
Wykonawca  powinien  przedstawić  do akceptacji  Inspektora   nadzoru  materiał  z innego  źródła.  Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora  nadzoru
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 Technicznych w czasie postępu Robót.

2.3 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 Kierownikowi Projektu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca  przedstawi  do zatwierdzenia  Kierownikowi  Projektu  dokumentację  zawierającą  raporty  z badań
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji materiałów.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i jakościowych  materiałów
z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane
z dostarczeniem materiałów do Robót.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania kruszywa 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 zatwierdzonych
przez Kierownika Projektu będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań
Kontraktu.
Wykonawca  nie będzie  prowadzić  żadnych  wykopów  w obrębie  terenu  budowy  poza  tymi,  które  zostały
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inżyniera/Inspektora Nadzoru.
Eksploatacja  źródeł  materiałów będzie  zgodna z wszelkimi  regulacjami prawnymi  obowiązującymi  na danym
obszarze.

2.4 Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie  materiałów  mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez  Kierownika  Projektu  w celu  sprawdzenia
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu
sprawdzenia  ich  właściwości.  Wynik  tych  kontroli  będzie  podstawą  akceptacji  określonej  partii  materiałów
pod względem jakości.
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W przypadku, gdy Kierownik Projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące
warunki:

• Kierownik  Projektu  będzie  miał  zapewnioną  współpracę  i pomoc  Wykonawcy  oraz producenta
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji;

• Kierownika Projektu  będzie miał  wolny dostęp, w dowolnym czasie,  do tych części  wytwórni,  gdzie
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5 Stosowanie wyrobów budowlanych

Zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych, podczas realizowania przedmiotowego
zadania budowlanego, do stosowania dopuszcza się wyłącznie:
1. Wyroby posiadające znak CE – bez ograniczeń
2. Wyroby, które nie posiadają znaku CE – pod warunkiem gdy:
a) wyrób został wyprodukowany na terytorium Polski 
• w zgodzie z istniejąca Polska Normą, a producent załączył deklarację zgodności z ta normą 
•  w przypadku  braku  polskiej  normy  lub istotnej  różnicy  od jej  zapisów,  to  w zgodzie  z uzyskaną
aprobata/rekomendacją techniczną, producent dołączył deklarację zgodności z tą aprobata/rekomendacją
•  posiada  znak  budowlany  świadczący  o zgodności  z Polska  Normą  wyrobu  albo  aprobata/rekomendacją
techniczną, a producent załączył odpowiednia informację o wyrobie
b)  wyrób  został  wyprodukowany  na terenie  Polski,  ale  udzielono  mu  aprobaty/rekomendacji  technicznej
a producent załączył do wyrobu deklaracje zgodności z ta aprobatą
c)  jest  to  wyrób umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobów mających niewielkie  znaczenie  dla zdrowia
i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej
3. Jednostkowego w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego według indywidualnej dokumentacji
technicznej,  dla którego  producent  wydał  specjalne  zaświadczenie  o zgodności  z ta  dokumentacja
oraz z przepisami 
Wyrób  budowlany,  który  posiada  oznakowanie  CE  lub znak  budowlany,  albo  posiada  deklarację  zgodności,
nie może być modyfikowany bez utraty ważności dokumentów dopuszczających do wbudowania. W przypadku
zastosowania modyfikacji należy uzyskać aprobatę techniczną dla takiego wyrobu.

2.6 Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały  nie odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z Terenu  Budowy,  bądź
złożone w miejscu wskazanym przez Kierownika Projektu. Jeśli Kierownik Projektu zezwoli Wykonawcy na użycie
tych  materiałów  do innych  robót,  niż te,  dla których  zostały  zakupione,  to  koszt  tych  materiałów  zostanie
przewartościowany przez Kierownika Projektu.
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.

2.7 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 Kierownika Projektu.
Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w obrębie  Terenu  Budowy  w miejscach  uzgodnionych
z Kierownikiem Projektu lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.8 Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość wariantowego zastosowania
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o swoim zamiarze
wyboru  materiału  co najmniej  3  tygodnie  przed  jego  użyciem,  albo  w okresie  dłuższym,  jeśli  będzie  to
wymagane  dla badań  prowadzonych  przez  Kierownika  Projektu.  Wybrany  i zaakceptowany  rodzaj  materiału
nie może być później zmieniany bez zgody Kierownika Projektu.

3 SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji  Robót,  zaakceptowanym  przez  Kierownika  Projektu;  w przypadku  braku  ustaleń  w takich
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika Projektu.
Liczba  i wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  Robót,  zgodnie  z zasadami  określonymi
w Dokumentacji  Projektowej,  Specyfikacji  Technicznej  i wskazaniach  Kierownika  Projektu  w terminie
przewidzianym Kontraktem.
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie
i gotowości  do pracy.  Będzie  on  zgodny  z normami  ochrony  środowiska  i przepisami  dotyczącymi  jego
użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Kierownikowi  Projektu  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  lub Specyfikacja  Techniczna  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia
sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Kierownika Projektu, nie może
być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną
przez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  Robót  zgodnie  z zasadami  określonymi
w Dokumentacji  Projektowej,  Specyfikacji  Technicznej  i wskazaniami  Kierownika  Projektu,  w terminie
przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego
w odniesieniu  do dopuszczalnych  obciążeń  na osie  pojazdów  i innych  parametrów  technicznych.  Środki
transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Kierownika Projektu będą usunięte z Terenu
Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5 WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca jest  odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych  Robót,  za  ich  zgodność  z Dokumentacją  Projektową,  wymaganiami  Specyfikacji
Technicznej, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Kierownika Projektu.
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 Kierownika Projektu.
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w wytyczeniu  i wyznaczeniu  Robót
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Kierownik Projektu, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Kierownika Projektu nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Kierownika Projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte
na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej, a także
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Kierownik Projektu uwzględni wyniki badań materiałów
i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i w badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości,
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia  Kierownika  Projektu  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 Kierownika Projektu programu
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne,
kadrowe  i organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  Robót  zgodnie  z Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacją
Techniczną oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Kierownika Projektu.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: część ogólną opisującą:

• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

• bhp,

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót,

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót,
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• wyposażenie  w sprzęt  i urządzenia  do pomiarów  i kontroli  (opis  laboratorium  własnego
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

• sposób  oraz formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw
mechanizmów  sterujących  a także  wyciąganych  wniosków  i zastosowanych  korekt  w procesie
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Kierownikowi Projektu;

część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:

• wykaz  maszyn  i urządzeń  stosowanych  na budowie  z ich  parametrami  technicznymi
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

• rodzaje  i ilość  środków transportu  oraz urządzeń  do magazynowania  i załadunku materiałów,  spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

• sposób  i procedurę  pomiarów  i badań  (rodzaj  i częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja
i sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek
i wykonywania poszczególnych elementów Robót,

• sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość
Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni
system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i wszystkie  urządzenia  niezbędne
do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.
Przed  zatwierdzeniem systemu kontroli  Kierownika Projektu  może zażądać  od Wykonawcy  przeprowadzenia
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać pomiary  i badania  materiałów  oraz Robót  z częstotliwością  zapewniającą
stwierdzenie,  że  Roboty  wykonano  zgodnie  z wymaganiami  zawartymi  w Dokumentacji  Projektowej
i Specyfikacji Technicznej.
Minimalne  wymagania  co do zakresu  badań  i ich  częstotliwość  są określone  w Specyfikacjach  Technicznych,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Kierownik Projektu ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy
posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i odpowiadają  wymaganiom  norm
określających procedury badań.
Kierownik Projektu powinien mieć dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Kierownik  Projektu  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, Kierownik
Projektu 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.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek,  opartych
na zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe elementy  produkcji  mogą  być  z jednakowym  prawdopodobieństwem
wytypowane do badań.
Kierownik Projektu i Inspektor Nadzoru będą mieli zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na  zlecenie  Kierownika  Projektu  bądź  Inspektora  Nadzoru  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe
badania  tych  materiałów,  które  budzą  wątpliwości  co do jakości,  o ile  kwestionowane materiały  nie zostaną
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Kierownika Projektu.
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Kierownika Projektu będą odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania  i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,  gdy normy
nie obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w Specyfikacji  Technicznej,  stosować  można  wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Kierownika Projektu.
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o rodzaju, miejscu
i terminie  pomiaru  lub badania.  Po wykonaniu  pomiaru  lub badania,  Wykonawca  przedstawi  na piśmie  ich
wyniki do akceptacji Kierownika Projektu.
Jeżeli  wyniki  dostarczonych  przez  Wykonawcę  badań  zostaną  uznane  przez  Kierownika  Projektu  za
niewiarygodne,  to  może  żądać  powtórzenia  tych  badań.  Jeżeli  wyniki  się  potwierdzą  i spełnią  wymagania
Specyfikacji Technicznej to koszty tych badań ponosi Inwestor, w przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca.

6.5 Raporty z badań

Wykonawca  będzie  przekazywać  Kierownikowi  Projektu  kopie  raportów  z wynikami  badań  jak  najszybciej,
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Kierownikowi Projektu na formularzach według dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Kierownika Projektu

Dla  celów  kontroli  jakości  i zatwierdzenia,  Kierownik  Projektu  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.
Kierownik Projektu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie
oceniać  zgodność  materiałów i Robót  z wymaganiami Specyfikacji  Technicznej  na podstawie wyników badań
dostarczonych przez Wykonawcę.
Kierownika Projektu może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Kierownika Projektu poleci
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo
oprze  się  wyłącznie  na własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i Robót  z Dokumentacją
Projektową i Specyfikacją Techniczną. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań
i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7 Atesty jakości materiałów i urządzeń

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Kierownik Projektu może dopuścić do użycia
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w Specyfikacji
Technicznej.
W  przypadku  materiałów,  dla których  atesty  są wymagane  przez  Specyfikację  Techniczną,  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 Kierownikowi
Projektu.
Materiały  posiadające  atesty  i urządzenia  -  ważne  legalizacje  mogą  być  badane  w dowolnym  czasie.  Jeżeli
zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z Specyfikacją Techniczną to takie materiały i/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 Kierownika Projektu.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,

• uzgodnienie przez Kierownika Projektu programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,

• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

• uwagi i polecenia Kierownika Projektu,
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• daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,

• zgłoszenia  i daty  odbiorów  Robót  zanikających,  ulegających  zakryciu,  częściowych  i końcowych
odbiorów Robót,

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

• stan  pogody  i temperaturę  powietrza  w okresie  wykonywania  Robót  podlegających  ograniczeniom
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robót,

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,

• dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz wyniki  przeprowadzonych  badań
z podaniem, kto je przeprowadzał,

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

• inne istotne informacje o przebiegu Robót.
Propozycje,  uwagi  i wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Kierownikowi
Projektu do ustosunkowania się.
Decyzje Kierownika Projektu wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia
lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Kierownika Projektu 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
Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru.
(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, 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 Kierownika Projektu.
(4) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty:

• zgłoszenie/pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

• protokoły przekazania Terenu Budowy,

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

• protokoły z odbioru Robót,

• protokoły z narad i ustaleń,

• korespondencję na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla Kierownika  Projektu  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 Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót.
Obmiaru  Robót  dokonuje  Wykonawca  po pisemnym  powiadomieniu  Kierownika  Projektu  o zakresie
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.
Jakikolwiek  błąd  lub przeoczenie  (opuszczenie)  w ilościach  podanych  w Przedmiarze  Robót  lub gdzie  indziej
w Specyfikacjach  Technicznych  nie zwalnia  Wykonawcy  od obowiązku  ukończenia  wszystkich  Robót.  Błędne
dane zostaną poprawione wg instrukcji Kierownika Projektu na piśmie.
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Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz
Wykonawcy  lub w innym  czasie  określonym  w Kontrakcie  lub oczekiwanym  przez  Wykonawcę  i Kierownika
Projektu.

7.2 Zasady określania ilości Robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii
osiowej.
Ilości,  które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.
Powierzchnie będą obliczane na podstawie pomiaru odległości wzdłuż osi bądź też krawędzi elementu oraz jego
szerokości. W przypadkach powierzchni nieregularnych należy je podzielić na mniejsze powierzchnie regularne,
obliczyć powierzchnie cząstkowe i zsumować.

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie  urządzenia  i sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w czasie  obmiaru  Robót  będą  zaakceptowane  przez
Kierownika Projektu.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają
badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w dobrym  stanie,  w całym  okresie
trwania Robót.

7.4 Wagi i zasady ważenia

Wykonawca  wskaże  dostępne,  zalegalizowane  urządzenia  wagowe  zapewniające  Kierownikowi  Projektu
prowadzenie bieżącej kontroli wymagań określonych w Specyfikacjach Technicznych.

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.
Wymiary  skomplikowanych  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 Kierownikiem Projektu.

8 ODBIÓR ROBÓT

8.1 Rodzaje odbiorów Robót

W zależności  od ustaleń odpowiednich ST,  Roboty  podlegają  następującym etapom odbioru,  dokonywanym
przez Kierownika Projektu przy udziale Wykonawcy:

• odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu,

• odbiorowi ostatecznemu, 

• 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 Kierownik Projektu.
Gotowość  danej  części  Robót  do odbioru zgłasza Wykonawca  wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem  Kierownika  Projektu.  Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,  nie później  jednak
niż w ciągu 3 dni  od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia  o tym fakcie Kierownika
Projektu.
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Kierownik Projektu na podstawie dokumentów zawierających
komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i w oparciu  o przeprowadzone  pomiary,  w konfrontacji
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną  i uprzednimi ustaleniami.
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8.3 Odbiór częściowy Robót

Odbiór  częściowy  polega  na ocenie  ilości  i jakości  wykonanych  części  Robót.  Odbioru  częściowego  Robót
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót.

8.4 Odbiór ostateczny Robót

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego Robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości
i wartości.
Całkowite  zakończenie  robót  oraz gotowość  do odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Kierownika Projektu.
Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia
przez Kierownika Projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru  ostatecznego  Robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w obecności  Kierownika
Projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją
Projektową i Specyfikacją Techniczną.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót
zanikających  i ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i robót
poprawkowych.
W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  Robót  poprawkowych,  Robót  uzupełniających  lub Robót
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego Robót.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w poszczególnych  asortymentach
nieznacznie  odbiega  od wymaganej  Dokumentacją  Projektową  i Specyfikacją  Techniczną   z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona
potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  Robót  w stosunku  do wymagań  przyjętych
w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym  dokumentem  do dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół  odbioru  ostatecznego
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

• Dokumentację  Projektową  podstawową  z naniesionymi  zmianami  oraz dodatkową,  jeśli  została
sporządzona w trakcie realizacji umowy,

• szczegółowe  Specyfikacje  Techniczne  (podstawowe  z dokumentów  umowy  i ew.  uzupełniające
lub zamienne),

• recepty i ustalenia technologiczne,

• dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),

• wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz badań  i oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodne  ze Specyfikacją
Techniczną i ew. PZJ,

• deklaracje  zgodności  lub certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów  zgodnie  ze  Specyfikacją
Techniczną i ew. PZJ,

• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych
do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z Specyfikacją Techniczną i PZJ,

• rysunki  (dokumentacje)  na wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na przełożenie  linii  telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom
urządzeń,

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy według komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe
do odbioru  ostatecznego,  komisja  w porozumieniu  z Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru
ostatecznego Robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub uzupełniające  będą  zestawione  wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5 Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
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Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z uwzględnieniem  zasad
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny Robót”.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ustalenia ogólne

Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiającym.

9.2 Warunki umowy i wymagania ogólne

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D.00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w Przedmiarze Robót i powinien być
uwzględniony w cenie Kontraktowej.

9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i urządzeń organizacji ruchu obejmuje:

• w przypadku zmian wprowadzonych do otrzymanego projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych
Robót - opracowanie oraz uzgodnienie z Kierownikiem Projektu i odpowiednimi instytucjami nowego
projektu organizacji ruchu na czas trwania Robót, wraz z dostarczeniem kopii projektu Kierownikowi
Projektu 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

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) z późniejszymi zmianami.

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z dnia  12.04.2002r w sprawie  warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia  02.09.2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznej  wykonania  i odbioru  robot  budowlanych
oraz programu funkcjonalno-użytkowego

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z dnia  26.06.2002r  w sprawie  dziennika  budowy,  montażu
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy
i ochrony zdrowia

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z dnia  11.08.2004  w sprawie  systemów  oceny  zgodności,
wymagań,  jakie  powinny  spełniać  notyfikowane  jednostki  uczestniczące  w ocenie  zgodności
oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa  z dn. 21 lutego 1995 r w sprawie
rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących
w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 z 1995r poz. 133).

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych.
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D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
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D.01.02.01. USUNIĘCIE DRZEW I KARCZOWANIE KORZENI

1 WSTĘP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wycinką drzew oraz karczowaniem pni i korzeni.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  Dokument  Przetargowy  przy  zlecaniu  i realizacji  Robót
wymienionych w p. 1.1

1.3 Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z usunięciem drzew
i krzaków, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych 

1.4 Określenia podstawowe

Stosowane  określenia  podstawowe  są zgodne  z obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  oraz
z definicjami podanymi w ST 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 2. MATERIAŁY

Nie występują.

3 3. SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

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

3.2 Sprzęt do usuwania drzew

Do wykonywania robót związanych z karczowaniem pni należy stosować:

• piły mechaniczne,

• specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego,

• spycharki,

• koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew.

4 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 pni i karpiny

Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym.

5 5. WYKONANIE ROBÓT

5.1  Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2 Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzaków

Roboty związane z karczowaniem pni obejmują wycięcie i wykarczowanie pni, wykarczowanie pni znajdujących
się  pod  istniejącym boiskiem asfaltowym przeznaczonym do rozbiórki,  wywiezienie  pni  poza  teren  budowy
na wskazane miejsce, zasypanie dołów oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu.
Teren  pod budowę  boiska  i elementów  towarzyszących  w pasie  robót  ziemnych,  w miejscach  dokopów
i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i krzaków.
W  miejscach  dokopów  i tych  wykopów,  z których  grunt  jest  przeznaczony  do wbudowania  w nasypy,  teren
należy  oczyścić  z roślinności,  wykarczować  pnie  i usunąć  korzenie  tak,  aby  zawartość  części  organicznych
w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%.
W miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały się na głębokości do 60
cm poniżej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjątkiem przypadków podanych w punkcie 5.3.

DWK projekt Wojciech Kulawik, Al. N.M.P. 69, 42-217 Częstochowa 19



Specyfikacja Techniczna D.03.00.00

Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę
zabezpieczona  przed  uszkodzeniem.  Jeżeli  roślinność,  która  ma  być  zachowana,  zostanie  uszkodzona
lub zniszczona  przez  Wykonawcę,  to  powinna  być  ona  odtworzona  na koszt  Wykonawcy,  w sposób
zaakceptowany przez odpowiednie władze.

5.3 5.3. Usunięcie pni

Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem przydatnym do budowy
nasypów i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST D.02.00.00 „Roboty ziemne”.
Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich
wody.
Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające wartość jako materiał
użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości w czasie robót.
Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być wykopane z dużą ostrożnością,
w sposób który nie spowoduje trwałych uszkodzeń, a następnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4 5.4. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności

Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami ST lub wskazaniami
Kierownika Projektu.
Jeżeli  dopuszczono  przerobienie  gałęzi  na korę  drzewną  za  pomocą  specjalistycznego  sprzętu,  to  sposób
wykonania  powinien  odpowiadać  zaleceniom  producenta  sprzętu.  Nieużyteczne  pozostałości  po przeróbce
powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy.
Jeżeli dopuszczono spalanie roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych Wykonawca ma obowiązek
zadbać, aby odbyło się ono z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów.
Zaleca się stosowanie technologii, umożliwiających intensywne spalanie, z powstawaniem małej ilości dymu, to
jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dołach z wymuszonym dopływem powietrza. Po zakończeniu
spalania ogień powinien być całkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlących się części.
Jeżeli  warunki  atmosferyczne  lub inne  względy  zmusiły  Wykonawcę  do odstąpienia  od spalania  lub jego
przerwania, a nagromadzony materiał do spalenia stanowi przeszkodę w prowadzeniu innych prac, Wykonawca
powinien usunąć go w miejsce tymczasowego składowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Kierownika
Projektu, w którym będzie możliwe dalsze spalanie.
Pozostałości  po spaleniu  powinny  być  usunięte  przez  Wykonawcę  z terenu  budowy.  Jeśli  pozostałości
po spaleniu, za zgodą Kierownika Projektu, są zakopywane na terenie budowy, to powinny być one układane
w warstwach. Każda warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu. Ostatnia warstwa powinna być przykryta
warstwą  gruntu  o grubości  co najmniej  30  cm  i powinna  być  odpowiednio  wyrównana  i zagęszczona.
Pozostałości  po spaleniu  nie  mogą  być  zakopywane  pod rowami  odwadniającymi  ani  pod jakimikolwiek
obszarami, na których odbywa się przepływ wód powierzchniowych.

6 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 robót przy usuwaniu drzew i krzaków

Sprawdzenie  jakości  robót  polega  na wizualnej  ocenie  kompletności  usunięcia  roślinności,  wykarczowania
korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać odpowiednie wymagania
określone w ST D.02.00.00 „Roboty ziemne”.

7 7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót związanych z karczowaniem korzeni i wycinką drzewjest:

• dla pni- sztuka,

• dla drzew-sztuka

8 8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
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8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

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

9 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.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE

Nie występują.
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D.01.02.02. ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU

1 WSTĘP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z usunięciem warstwy humusu dla przebudowy szkolnego boiska sportowego wraz z infrastruktura towarzyszącą
przy Szkole Podstawowej nr 1 w Józefowie.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  ze
zdjęciem warstwy humusu z terenu przewidzianego pod inwestycję..

1.4 Określenia podstawowe

1.4.1. Warstwa humusu – warstwa ziemi urodzajnej zdatnej do celów rolniczych.
1.4.2.  Pozostałe  określenia  podane  w niniejszej  ST  są zgodne  z obowiązującymi  odpowiednimi  polskimi
normami

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

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

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”.

3.2 Sprzęt do zdjęcia humusu

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować:
- spycharki,
- równiarki,
- łopaty, szpadle i inny sprzęt - w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem
zmechanizowanym nie jest możliwe,
- koparki i samochody samowyładowcze do transportu humusu

4 TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

4.2 Transport humusu

Zdjęty humus może być przewożony dowolnym środkiem transportu. Nadmiar  humusu będzie przewieziony
na miejsce składowania zaproponowane przez Wykonawcę.

5 WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w  ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2 Zdjęcie warstwy humusu

Przed  rozpoczęciem  robót  Wykonawca  dokona  obmiaru  terenu  przed  zdjęciem  humusu.  Humus  należy
zdejmować  mechanicznie  z zastosowaniem  równiarek  lub spycharek  oraz dodatkowo  stosować  ręczne
wykonanie  robót  jako  uzupełnienie  prac  wykonywanych  mechanicznie.  Warstwę  humusu  należy  zdjąć
z powierzchni  całego  pasa  robót  ziemnych,  która  jest  określona  w Dokumentacji  Projektowej  oraz w innych
miejscach wskazanych przez Kierownika Projektu. Humus należy zdjąć na pełną głębokość jego zalegania według
faktycznego stanu występowania. Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Wysokość pryzm
nie może przekraczać 3,0 m. Pryzmy powinny być ułożone tak, aby spływała po nich woda deszczowa. Miejsca
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składowania  humusu  powinny  być  przez  Wykonawcę  tak  dobrane,  aby  humus  był  zabezpieczony  przed
zanieczyszczaniem,  a także  najeżdżaniem  przez  pojazdy  i zagęszczaniem.  Zgromadzony  w pryzmach  humus
nie może  zawierać  żadnych  korzeni,  kamieni  i nieorganicznych  materiałów.  Nie  należy  zdejmować  humusu
w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem
nieorganicznym. Przewidzieć należy odchwaszczenie humusu przy zastosowaniu herbicydów.

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”.

6.2 Kontrola jakości zdjętego humusu

Sprawdzanie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu z powierzchni pasa robót
ziemnych,  zgodnie  z Dokumentacją  Projektową  i wskazaniami  Kierownika  Projektu.  Składowana  warstwa
humusu nie może zawierać korzeni, kamieni i nieorganicznych gruntów.

7 OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne".

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:
a) 1 m3 (metr sześcienny) humusu do wbudowania,
b) 1 m3 (metr sześcienny) nadmiaru humusu na odkład ustalone przez pomiary geodezyjne przed i po zdjęciu
humusu.

8 ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w  ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Nie występują.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne".

10 PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1 1Normy

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE

1 WSTĘP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są wymagania  techniczne  dotyczące  wykonania  i odbioru
liniowych robót ziemnych.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  ziemnych  w czasie  budowy
lub modernizacji dróg i obejmują:

• wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,

• pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

• wykonanie niwelacji i korytowania terenu.

1.3.1 Określenia podstawowe

1/ Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego

spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.

2/ Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych

w osi nasypu lub wykopu.

3/ Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m.

4/ Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

5/ Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m.

6/ Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.

7/ Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

8/ Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.

9/ Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym i długotrwałym

osiadaniem pod obciążeniem.

10/ Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

11/ Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania

wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową.

12/ Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 

ds

d
sI






gdzie:

• d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9],
(Mg/m3),

• ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej,
zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).

13/ Wskaźnik  różnoziarnistości  -  wielkość  charakteryzująca  zagęszczalność  gruntów  niespoistych,  określona

wg wzoru:

10

60

d

d
U 

gdzie:

• d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),

• d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).
14/ Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 

1

2
0

E

E
I 

gdzie:

• E1 - moduł  odkształcenia  gruntu  oznaczony  w pierwszym  obciążeniu  badanej  warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],
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• E2 - moduł  odkształcenia  gruntu oznaczony  w powtórnym obciążeniu  badanej  warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].

15/ Geosyntetyk - materiał stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany  z wysoko polimeryzowanych

włókien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych,

charakteryzujący  się  między  innymi  dużą  wytrzymałością  oraz wodoprzepuszczalnością,  zgodny  z PN-

ISO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6].

Geosyntetyki  obejmują:  geotkaniny,  geowłókniny,  geodzianiny,  georuszty,  geosiatki,  geokompozyty,

geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM [13].

16/ Pozostałe  określenia  podstawowe  są zgodne  z obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami

i z definicjami podanymi w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót

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

2 MATERIAŁY (GRUNTY)

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00.00.00 „Wymagania

ogólne” pkt 2.

2.2 Podział gruntów

Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1.

2.3 Geosyntetyk

Geosyntetyk  powinien być materiałem odpornym na działanie wilgoci,  środowiska agresywnego,  chemicznie
i biologicznie  oraz temperatury.  Powinien  być  to  materiał  bez  rozdarć,  dziur  i przerw  ciągłości  z dobrą
przyczepnością do gruntu. Właściwości stosowanych geosyntetyków powinny być zgodne z PN-EN-963:1999 [6]
i dokumentacją  projektową.  Geosyntetyk powinien posiadać aprobatę  techniczna wydaną przez  uprawnioną
jednostkę.

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 ziemnych

Wykonawca  przystępujący  do wykonania  robót  ziemnych  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania
z następującego sprzętu do:

• odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

• jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki,  zgarniarki, równiarki,  urządzenia
do hydromechanizacji itp.),

• transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),

• sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

3.3 Sprzęt do przenoszenia i układania geosyntetyków

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

4 TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

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

4.2 Transport gruntów

Wybór  środków  transportowych  oraz metod  transportu  powinien  być  dostosowany  do rodzaju  gruntu
(materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków
transportowych  powinna  być  ponadto  dostosowana  do wydajności  sprzętu  stosowanego  do urabiania
i wbudowania gruntu (materiału).
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy,
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane
na piśmie przez Kierownika Projektu.

4.3 Transport i składowanie geosyntetyków

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

5 WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2 Wykonywanie wykopów w gruntach nieskalistych

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót,
a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych
odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę. Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki
sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób
uniemożliwiający  ich  wymieszanie.  Odstępstwo  od powyższego  wymagania,  uzasadnione  skomplikowanym
układem  warstw  geotechnicznych,  wymaga  zgody  Inspektora  Nadzoru.  Odspojone  grunty  przydatne
do wykonania  nasypów  powinny  być  bezpośrednio  wbudowane  w nasyp  lub przewiezione  na odkład.  O ile
Inspektor Nadzoru dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć
przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3  Dokładność wykonania wykopów i nasypów

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być większe niż ±
10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać +1 cm i -3 cm.
Pochylenie  skarp  nie powinno  różnić  się  od projektowanego  o więcej  niż 10%  jego  wartości  wyrażonej
tangensem  kąta.  Maksymalne  nierówności  na powierzchni  skarp  nie powinny  przekraczać  ±  10  cm  przy
pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze
sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.4 Odwodnienia pasa robót ziemnych

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji
projektowej,  Wykonawca  powinien,  o ile  wymagają  tego  warunki  terenowe,  wykonać  urządzenia,  które

DWK projekt Wojciech Kulawik, Al. N.M.P. 69, 42-217 Częstochowa 27



Specyfikacja Techniczna D.02.00.00.

zapewnią odprowadzenie  wód  gruntowych  i opadowych  poza  obszar  robót  ziemnych  tak,  aby  zabezpieczyć
grunty  przed  przewilgoceniem i nawodnieniem.  Wykonawca  ma obowiązek  takiego  wykonywania  wykopów
i nasypów,  aby  powierzchniom  gruntu  nadawać  w całym  okresie  trwania  robót  spadki,  zapewniające
prawidłowe odwodnienie.
Jeżeli,  wskutek  zaniedbania  Wykonawcy,  grunty  ulegną  nawodnieniu,  które  spowoduje  ich  długotrwałą
nieprzydatność,  Wykonawca  ma  obowiązek  usunięcia  tych  gruntów  i zastąpienia  ich  gruntami  przydatnymi
na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za
dowieziony grunt.
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.5 Odwodnienie wykopów

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót
ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety.
W  czasie  robót  ziemnych  należy  zachować  odpowiedni  spadek  podłużny  i nadać  przekrojom  poprzecznym
spadki,  umożliwiające  szybki  odpływ  wód  z wykopu.  O ile  w dokumentacji  projektowej  nie zawarto  innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy
niż 2%  w przypadku  gruntów  niespoistych.  Należy  uwzględnić  ewentualny  wpływ  kolejności  i sposobu
odspajania  gruntów  oraz terminów  wykonywania  innych  robót  na spełnienie  wymagań  dotyczących
prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych.
Źródła  wody,  odsłonięte  przy  wykonywaniu  wykopów,  należy  ująć  w rowy  i /lub  dreny.  Wody  opadowe
i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.

5.6 Układanie geosyntetyków

Geosyntetyki należy układać łącząc je na zakład zgodnie z dokumentacją projektową i ST. Jeżeli dokumentacja
projektowa  i ST  nie podają  inaczej,  przylegające  do siebie  arkusze  lub pasy  geosyntetyków  należy  układać
z zakładem (i kotwieniem) zgodnie z instrukcją producenta lub decyzją projektanta. W przypadku uszkodzenia
geosyntetyku, należy w uzgodnieniu z IN, przykryć to uszkodzenie pasami geosyntetyku na długości i szerokości
większej o 90 cm od obszaru uszkodzonego. Warstwa gruntu, na której przewiduje się ułożenie geosyntetyku
powinna  być  równa  i bez  ostrych  występów,  mogących  spowodować  uszkodzenie  geosyntetyku  w czasie
układania lub pracy. Metoda układania powinna zapewnić przyleganie geosyntetyku do warstwy, na której jest
układana,  na całej  jej  powierzchni.  Geosyntetyków  nie należy  naciągać  lub powodować  ich  zawieszenia
na wzgórkach  (garbach)  lub nad  dołami.  Nie  dopuszcza  się  ruchu  maszyn  budowlanych  bezpośrednio
na ułożonych geosyntetykach. Należy je przykryć gruntem nasypowym niezwłocznie po ułożeniu.

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

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

6.2 Badania geosyntetyków

Przed zastosowaniem geosyntetyków w robotach ziemnych, Wykonawca powinien przedstawić IN świadectwa
stwierdzające,  iż  zastosowany  geosyntetyk  odpowiada  wymaganiom  norm,  aprobaty  technicznej  i zachowa
swoje  właściwości  w kontakcie  z materiałami,  które  będzie  oddzielać  lub wzmacniać  przez  czas  nie krótszy
od podanego  w dokumentacji  projektowej  i ST.  6.5.  Zasady  postępowania  z wadliwie  wykonanymi  robotami
Wszystkie  materiały  nie spełniające  wymagań  podanych  w odpowiednich  punktach  specyfikacji,  zostaną
odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie IN
Wykonawca wymieni  je  na właściwe,  na własny koszt.  Wszystkie  roboty,  które  wykazują  większe  odchylenia
cech od określonych w specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.

6.3 Zagęszczenie gruntu

Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  określony  zgodnie  z BN-77/8931-12  [9]  powinien  być  zgodny  z założonym
dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie można określić wskaźnika zagęszczenia
należy określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z normą PN-S-02205:1998 

6.4  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie  materiały  nie spełniające  wymagań  podanych  w odpowiednich  punktach  specyfikacji,  zostaną
odrzucone.  Jeśli  materiały  nie spełniające  wymagań  zostaną  wbudowane  lub zastosowane,  to  na polecenie
Kierownika Projektu Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.
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Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Kierownik Projektu może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu
na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.

7 OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

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

8 ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty  ziemne uznaje  się  za  wykonane zgodnie  z dokumentacją  projektową,  ST  i wymaganiami  Kierownika
Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI

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

10  PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1  Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty  budowlane.  Określenia.  Symbole.  Podział  i opis
gruntów

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia – Terminologia
6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
8. BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe.  Oznaczenie  modułu  odkształcenia

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu

10.2 Inne dokumenty

• Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa  1978.

• Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.

• Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

• Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH.

1 WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są wymagania  dotyczące  wykonania  i odbioru  Robót
związanych z wykonaniem wykopów w gruntach I – V kat.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  Dokument  Przetargowy  przy  zlecaniu  i realizacji  Robót
wymienionych w p. 1.1.

1.3  Zakres Robót ujętych w Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia wykopów w gruntach kategorii I-V
w zakresie:

• wykonanie wykopów pod konstrukcję ciągów pieszych i pieszo - jezdnych

• wykonanie wykopów pod konstrukcję boiska wielofunkcyjnego

1.4 Określenia podstawowe

1.4.1 Budowla ziemna

budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów przemysłowych, spełniająca warunki
stateczności i odwodnienia.

1.4.2 Wysokość nasypu lub głębokość wykopu

różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.3 Odkład

miejsce  wbudowania  lub składowania  (odwiezienia)  gruntów  pozyskanych  w czasie  wykonywania  wykopów,
a niewykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową.

1.4.4 Wskaźnik zagęszczenia gruntu

wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:
Is=Pd /Pds

gdzie:
Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, [Mg/m3]
Pds  -  maksymalna  gęstość  objętościowa  szkieletu  gruntowego  przy  wilgotności  optymalnej,  określona
w normalnej  próbie  Proctora,  zgodnie  z PN-88B-04481,  służąca  do oceny  zagęszczenia  gruntu  w robotach
ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [Mg/m3 ]

1.4.5 Wskaźnik różnoziarnistości

wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru:
U= d60/d10

gdzie:
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, [mm]
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, [mm]
Pozostałe określenia - są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w Specyfikacji Technicznej D.00.00.00. "Wymagania ogólne".

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych Robót oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, Specyfikacją Techniczną oraz z poleceniami Kierownika Projektu.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej D.00.00.00. "Wymagania ogólne".
Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy zakończyć wszelkie Roboty przygotowawcze. Zakres
Robót przygotowawczych i wymagania dotyczące ich wykonania określono w ST w dziale D.01.00.00. Roboty
przygotowawcze.

2 MATERIAŁY

Nie występują.

3 SPRZĘT

3.1 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej D.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.
3.
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3.2 Sprzęt do wykonania Robót

Do wykonania wykopów należy stosować:

• koparki,

• łopaty, szpadle i drobny sprzęt ręczny,

• samochody samowyładowcze do transportu gruntu na odkład,

• drobny sprzęt do zagęszczania tj. ubijaki i małe walce wibracyjne,

• inny sprzęt do wykonania umocnień i przewiertów wymagany w robotach pod kanalizację.

4 TRANSPORT

Do transportu gruntu należy stosować samochody samowyładowcze, transport na miejscu może odbywać się
taczkami.
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno
w obrębie pasa robót drogowych, jaki poza nim. Środki transportowe poruszające się po drogach poza pasem
drogowym  powinny  spełniać  odpowiednie  wymagania  w zakresie  parametrów  charakteryzujących  pojazdy,
w szczególności  w odniesieniu  do gabarytów  i obciążenia  na oś.  Jakiekolwiek  skutki  prawne,  wynikające
z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę.
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy,
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane
na piśmie przez Kierownika Projektu.

5 WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonania Robót

Ogólne zasady wykonania Robót podano w Specyfikacji Technicznej D.00.00.00. “Wymagania ogólne” pkt. 5.

5.2 Odwodnienie Robót ziemnych

5.2.1 Odwodnienie pasa Robót ziemnych

Niezależnie  od budowy  urządzeń  stanowiących  elementy  systemów  odwadniających  ujętych  w projekcie
przebudowy  urządzeń,  Wykonawca  powinien  wykonać  urządzenia,  które  zapewnią  odprowadzenie  wód
opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed nawilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonania Robót, aby powierzchniom wykopów i nasypów nadać w całym
okresie trwania Robót spadki poprzeczne i podłużne zapewniające prawidłowe odwodnienie.
Jeśli  wskutek  zaniedbania  Wykonawcy  grunty  ulegną  nawodnieniu,  które  spowoduje  ich  długotrwałą
nieprzydatność,  Wykonawca  ma  obowiązek  usunięcia  tych  gruntów  i zastąpienie  ich  gruntami  przydatnymi
na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za
dowieziony grunt.
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi władzami.
Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.

5.3 Wykopy w gruntach nieskalistych

5.3.1 Zasady prowadzenia Robót

Wykopy należy wykonać z zachowaniem wymagań dotyczących dokładności, określonych w p. 5.3.4.
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.
Odspojone  grunty  przydatne  do wykonania  nasypów  powinny  być  bezpośrednio  wbudowane  w nasyp
lub przewiezione na odkład. Odspajanie i transport gruntów przydatnych, przewidzianych do budowy nasypów
są dopuszczalne  tylko  wówczas,  gdy  w miejscu  wbudowania  zapewniono  pracę  sprzętu  gwarantującego
rozłożenie i zagęszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami dokumentacji  projektowej  i specyfikacji  technicznej.
O ile  Kierownik  Projektu dopuści  czasowe składowanie  gruntów  należy  je  odpowiednio  zabezpieczyć  przed
nadmiernym zawilgoceniem. Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra
powyżej projektowanych rzędnych robót ziemnych.

5.3.2 Wymagania dotyczące zagęszczenia

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, dotyczące
minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podane w poniższej tablicy.

Strefa korpusu Minimalna wartość Is

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00
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Na głębokości od 20 do 50 cm
od powierzchni korony robót ziemnych

0,97

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie mają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to przed
ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, podanych w tablicy j.w.
Jeżeli  wartości  wskaźnika  zagęszczenia  określone  w powyższej  tablicy  nie mogą  być  osiągnięte  przez
bezpośrednie zagęszczenie gruntów rodzimych,  to  należy  podjąć środki  w celu ulepszenia  gruntów podłoża,
umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, o ile
nie są określone  w Specyfikacji  Technicznej,  proponuje  Wykonawca  i przedstawia  do akceptacji  Kierownikowi
Projektu.

5.3.3 Ruch budowlany

Nie  należy  dopuszczać  do ruchu  budowlanego  po dnie  wykopu,  o ile  grubość  warstwy  gruntu  (nadkładu)
powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m.
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn
wykonujących  tę  czynność  budowlaną.  Może  odbywać  się  jedynie  sporadyczny  ruch  pojazdów,  które
nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków
obciąża Wykonawcę robót ziemnych.

5.3.4 Dokładność wykonania wykopów

Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie może przekraczać ± 2 cm.
Szerokość korpusu nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm, a krawędzie dna wykopu
nie powinny mieć wyraźnych załamań.
Pochylenie skarp nie może się różnić od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem
kąta.  Maksymalna  głębokość  wklęśnięć  na powierzchni  skarp  wykopu  nie może  przekraczać  10  cm  przy
pomiarze łatą  3 metrową,  albo powinny być spełnione inne wymagania  dotyczące równości,  wynikające ze
sposobu umocnienia powierzchni skarp lub określone przez Kierownika Projektu.

5.4 Odkłady

5.4.1 Warunki ogólne

Odkład stanowi nadmiar objętości gruntów w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do wbudowania.

5.4.2 Lokalizacja odkładu

Jeżeli  pozwalają  na to  właściwości  materiałów  przeznaczonych  do przewiezienia  na odkład,  materiały  te
powinny być w razie możliwości wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania dołów i sztucznych wyrobisk
oraz do ewentualnego  poszerzenia  nasypów  lub na odkład.  Roboty  powinny  być  wykonane  zgodnie  ze
wskazówkami Kierownika Projektu.
Lokalizacja odkładu powinna być wskazana przez Kierownika Projektu. Jeżeli miejsce odkładu zostało wybrane
przez Wykonawcę, musi ono być zaakceptowane przez Kierownika Projektu. Niezależnie od tego Wykonawca
musi uzyskać zgodę właściciela terenu.
Jeżeli nie określono inaczej, należy przestrzegać ustaleń podanych w normie BN-72/8932-0l, to znaczy odkład
powinien być uformowany w pryzmę o wysokości 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku korony od 2 do 5%.
Odkłady  powinny  być  ukształtowane,  aby  harmonizowały  z otaczającym  terenem.  Powierzchnie  odkładów
powinny być obsiane trawą, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na użytki rolne lub leśne.
Odspajanie  materiału  przewidzianego  do przewiezienia  na odkład  powinno  być  przerwane  o ile  warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformułowanymi
w Specyfikacji Technicznej lub podanymi przez Kierownika Projektu.
Przed przewiezieniem gruntu na odkład Wykonawca powinien uzyskać akceptację Kierownika Projektu. Jeżeli
wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez Wykonawcę zajdzie konieczność dowiezienia gruntu
do wykonania nasypów, to koszt tych czynności w całości obciąża Wykonawcę.

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Zasady ogólne kontroli jakości Robót

Kontrola  jakości  Robót  powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w Specyfikacji
Technicznej D.00.00.00.
Przed  przystąpieniem  do robót  ziemnych  Wykonawca  powinien  sprawdzić  prawidłowość  wykonania  robót
pomiarowych i przygotowawczych.
W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne i dostarczać kopie
ich  wyników  do Kierownika  Projektu.  Badania  kontrolne  Wykonawca  powinien  wykonać  w zakresie
i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości Robót.
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Kierownik  Projektu  może  pobierać  próbki  gruntów  oraz materiałów  i prowadzić  badania  niezależnie
od Wykonawcy,  na swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  niezależnych  badań  wykażą,  że  wyniki  badań  Wykonawcy
są niewiarygodne,  to  Kierownik  Projektu  może  polecić  Wykonawcy  lub niezależnemu  laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań albo może opierać się wyłącznie na własnych badaniach
przy ocenie zgodności Robót z niniejszymi specyfikacjami. Całkowite koszty takich powtórnych lub dodatkowych
badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę.

6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych

6.2.1 Dokumenty kontrolne

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy wpisywać do:

• dziennika laboratorium Wykonawcy,

• dziennika budowy,

• protokołów odbiorów Robót zanikających lub ulegających zakryciu.

6.2.2 Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie  odwodnienia  korpusu  ziemnego  polega  na kontroli  zgodności  z wymaganiami  specyfikacji
określonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacją projektową.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:

• właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,

• właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.

6.2.3 Sprawdzenie jakości wykonania wykopów

Sprawdzenie  wykonania  jakości  wykopów  polega  na kontrolowaniu  zgodności  z wymaganiami  określonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. 
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 wykonaniu,

• dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),

• zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w p. 5.

6.2.4 Sprawdzenie jakości wykonania odkładu

Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w p.2. oraz 5.4.
niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:

• prawidłowość usytuowania i kształt geometryczny odkładu,

• odpowiednie wbudowanie gruntu,

• właściwe zagospodarowanie (rekultywację) odkładu.

6.3 Badania w czasie odbioru korpusu ziemnego

6.3.1 Cel i zakres badań

Badania  mają  na celu  sprawdzenie  czy  wszystkie  elementy  korpusu  ziemnego  zostały  wykonane  zgodnie
z Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacją  Techniczną  oraz wskazówkami  Kierownika  Projektu.  Sprawdzenia
dokonuje  Kierownik  Projektu  na podstawie  dokumentów  kontrolnych  prowadzonych  w czasie  wykonywania
robót ziemnych oraz wyrywkowych badań wykonanych w wybranych losowo punktach po zakończeniu budowy
korpusu ziemnego.
W zakres badań w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:

•  dokumentów kontrolnych,

•  przekroju poprzecznego i szerokości korony korpusu ziemnego,

•  spadków podłużnych korpusu i rowów,

•  zagęszczenia gruntów,

•  wykonania i umocnienia skarp,

• odwodnienia.
Pomiary w czasie odbioru powinny być przeprowadzone przez Wykonawcę w obecności Kierownika Projektu.

6.3.2 Sprawdzenie dokumentów kontrolnych

Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy:

• oznaczeń  laboratoryjnych  i ewentualnych,  wynikających  stąd,  zmian  technologicznych  w stosunku
do dokumentacji projektowej,

• dzienników budowy,
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• dziennik laboratorium Wykonawcy,

• protokołów odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu.
Do odbioru Wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli jakości Robót. Ponadto
Wykonawca  powinien  przygotować  i przedstawić  tabelaryczne  zestawienie  wartości  wskaźnika  zagęszczenia
lub pierwotnego  i wtórnego  modułu  odkształcenia  oraz stosunek  wtórnego  modułu  odkształcenia
do pierwotnego modułu odkształcenia, wraz z wartościami średnimi tych cech dla całego odbieranego odcinka.
Zestawienia powinny zawierać daty badań i miejsca pobierania próbek.

6.3.3 Sprawdzenie przekroju poprzecznego i szerokości korpusu ziemnego

Sprawdzenie  przeprowadza  się  z zastosowaniem  taśmy,  szablonu,  łaty  o długości  3  metrów  i poziomicy,
w odstępach co 200 metrów na prostych, co 100 metrów na łukach o promieniu większym lub równym 100 m,
co 50 metrów na łukach o promieniu mniejszym niż 100 m, a także w miejscach, które budzą wątpliwości.
Stwierdzone  w czasie  kontroli  odchylenia  od dokumentacji  projektowej  nie mogą  przekraczać  wartości
dopuszczalnych

6.3.4 Sprawdzenie zagęszczenia gruntów

Sprawdzenie  przeprowadza  się  na podstawie  wyników  podanych  w dokumentach  kontrolnych  oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich.
Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż jeden raz na 300 m2 i raz na dziennej działce roboczej.
Badania zagęszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza się w górnych warstwach korpusu ziemnego
do głębokości  około  1.0  metra,  a w dolnych  warstwach,  tylko  w przypadku  gdy  zachodzą  wątpliwości
co do właściwego  zagęszczenia  gruntu  w tych  warstwach.  Kontrolę  zagęszczenia  gruntów w górnej  warstwie
korpusu ziemnego przeprowadza się według metod podanych w p. 5.3.2.
Ocenę wyników zagęszczenia gruntów, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza się w następujący
sposób:
Oblicza  się  średnią  arytmetyczną  wszystkich  wartości  Is  lub stosunku  modułów  odkształcenia  E2/E1,
przedstawionych przez Wykonawcę w raportach z bieżącej kontroli robót ziemnych dla danego odcinka.
 Zagęszczenie  korpusu  na ocenianym  odcinku  uznaje  się  za  zgodne  z wymaganiami,  jeżeli  spełnione  będą
warunki:

Is - średnie nie mniej niż Is - wymagane

lub E2/E1  2.2,
a  także  2/3  wyników  badań  użytych  do obliczenia  średniej  spełnia  wymagania  sformułowane  w p.  5.
oraz pozostałe wyniki nie powinny odbiegać o więcej niż 5% (Is) lub 10% (E2/E1) od wartości wymaganej.
Wyniki kontroli należy wpisywać do dokumentów kontrolnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy
nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być potwierdzona przez Kierownika Projektu w Dzienniku Budowy.

6.3.5 Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie dokumentów kontrolnych prowadzonych w czasie budowy, oceny
wizualnej  oraz pomiarów  według  p.  6.3.3.  i porównania  zgodności  wykonanych  elementów  odwodnienia
z dokumentacją.

7 OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w Specyfikacji Technicznej D.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową Robót związanych z wykonaniem robót ziemnych jest metr sześcienny [m3] i uwzględnia
plantowanie skarp wykopów - w metrach kwadratowych [m2].

8 ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru Robót

Poszczególne elementy robót ziemnych jako ulegające zakryciu podlegają odbiorom Robót zanikających, a cały
korpus  drogowy  odbiorom:  częściowemu  i końcowemu  według  zasad  podanych  w Specyfikacji  Technicznej
ST.00.00.00. "Wymagania ogólne".

8.2 Odbiór Robót

Roboty  ziemne  uznaje  się  za  wykonane zgodnie  z dokumentacją  projektową,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań
przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami.
W przypadku, gdyby wykonanie choć jednego elementu robót ziemnych okazało się niezgodne z wymaganiami,
roboty  ziemne  uznaje  się  za  niezgodne  z Dokumentacją  Projektową.  W tym  przypadku  Wykonawca  Robót
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zobowiązany jest doprowadzić Roboty do zgodności  z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru.
Dodatkowe Roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ustalenia ogólne dotyczące płatności

Ustalenia  ogólne  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w Specyfikacji  Technicznej  D.00.00.00  “Wymagania
ogólne” pkt. 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra sześciennego [m3] wykonania wykopów Robót drogowych obejmuje:

• prace pomiarowe,

• wykonanie wykopów z transportem na odkład,

• profilowanie dna wykopu, rowów, skarp zgodnie z dokumentacją projektową,

• zagęszczenie powierzchni wykopu do wielkości podanej w Specyfikacji Technicznej,

• przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych,

• rozplantowanie  urobku  na odkładzie  z nadaniem  odpowiedniej  formy  zgodnie  ze  wskazaniem
Kierownika Projektu,

• odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,

• wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych,

• wykonanie zabezpieczenia wykopu,

• rekultywację terenu.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE

• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.

• PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

• PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.

• PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.

• PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

• BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.

• BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni i podłoża przez
obciążenie płytą.

• BN-75/8931-03 Drogi  samochodowe.  Pobieranie  próbek  gruntów  do celów  drogowych
i lotniskowych.

• BN-70/8931-05 Drogi  samochodowe.  Oznaczanie  wskaźnika  nośności  gruntu  jako  podłoża
nawierzchni podatnych.

• BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
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D.03.02.01A REGULACJA (NAPRAWA) PIONOWA ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ

1 WSTĘP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem regulacji pionowej studzienek kanalizacyjnych oraz innych elementów infrastruktury
przypowierzchniowej.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z wykonaniem
i odbiorem  przypowierzchniowej  regulacji  pionowej  elementów  infrastruktury  technicznej  (studzienek
kanalizacyjnych, wpustów ulicznych, zasów wodociągowych, studni teletechnicznych itp.)

1.4 Określenia podstawowe

• Studzienka kanalizacyjna - urządzenie połączone z kanałem, przeznaczone do kontroli lub prawidłowej
eksploatacji kanału.

• Studzienka rewizyjna (kontrolna) -  urządzenie do kontroli  kanałów nieprzełazowych,  ich konserwacji
i przewietrzania.

• Wpust  uliczny  (wpust  ściekowy,  studzienka  ściekowa)  -  urządzenie  do przejęcia  wód  opadowych
z powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej.

• Właz studzienki - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych,
umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.

• Kratka ściekowa - urządzenie, przez które wody opadowe przedostają się od góry do wpustu ulicznego.

• Nasada  (żeliwna)  z wlewem  bocznym  (w  krawężniku)  -  urządzenie,  przez  które  wody  opadowe
przedostają się w płaszczyźnie krawężnika do wpustu ulicznego.

• Pozostałe  określenia  podstawowe  są zgodne  z obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami
i z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4.

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót

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

2 MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

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

2.2  Materiały do wykonania regulacji pionowej uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej

Do przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej należy użyć:

• materiały  otrzymane  z rozbiórki  studzienki  oraz  z rozbiórki  otaczającej  nawierzchni,  nadające  się
do ponownego wbudowania,

• materiały  nowe,  będące  materiałem  uzupełniającym,  tego  samego  typu,  gatunku  i wymiarów,  jak
materiał rozbiórkowy, odpowiadające wymaganiom:

◦ ST 03.02.01 w przypadku materiałów do naprawy studzienki,

◦ ST,  wymienionych  w pkcie  5.6  niniejszej  specyfikacji,  w przypadku  materiałów  potrzebnych
do ułożenia nowej nawierzchni.

3 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 stosowany do wykonania regulacji pionowej uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej

Wykonawca  przystępujący  do wykonania  naprawy,  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania
z następującego sprzętu:

• piły tarczowej,
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• młota pneumatycznego,

• sprężarki powietrza,

• dźwigu samochodowego,

• zagęszczarki wibracyjnej,

• sprzętu pomocniczego (szczotka, łopata, szablon itp.).

4 TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2 Transport materiałów

Transport nowych materiałów do wykonania naprawy, powinien odpowiadać wymaganiom określonym w:

• ST 03.02.01, w przypadku materiałów do naprawy studzienki,

• ST,  wymienionych  w pkcie  5.6  niniejszej  specyfikacji,  w przypadku  materiałów  wykorzystywanych
do wykonania nowej nawierzchni.

5 WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.

5.2 Uszkodzenia zapadniętych studzienek, podlegające naprawie

Uszkodzenie studzienek urządzeń podziemnych występuje, gdy różnica poziomów pomiędzy:

• kratką wpustu ulicznego a górną powierzchnią warstwy ścieralnej nawierzchni wynosi powyżej 1,5 cm,

• włazem studzienki a górną powierzchnią nawierzchni wynosi powyżej 1 cm.

5.3 Zasady wykonania naprawy

Wykonanie naprawy polegającej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje:

• roboty przygotowawcze

• rozpoznanie uszkodzenia,

• wyznaczenie powierzchni podlegającej naprawie,

• wykonanie naprawy

• naprawę uszkodzonej studzienki,

• ułożenie nowej nawierzchni.

5.4 Roboty przygotowawcze

Rozpoznanie uszkodzenia polega na:

• ustaleniu sposobu deformacji studzienki,

• określeniu stanu nawierzchni w bezpośrednim otoczeniu studzienki,

• wstępnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia,

• rozeznaniu możliwości wykorzystania dotychczasowych elementów urządzenia.
Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy powinna obejmować cały obszar uszkodzonej nawierzchni
wokół zapadniętej studzienki. Powierzchni tej należy nadać kształt prostokątnej figury geometrycznej.
Powierzchnię przeznaczoną do wykonania naprawy akceptuje Kierownik Projektu.

5.5 Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki

Jeżeli  dokumentacja  projektowa lub ST  nie  przewiduje  inaczej,  to  wykonanie  przypowierzchniowej  naprawy
uszkodzonej studzienki, pod warunkiem zaakceptowania przez Kierownika Projektu, obejmuje:

• zdjęcie  przykrycia  (pokrywy,  włazu,  kratki  ściekowej,  nasady  z wlewem  bocznym)  urządzenia
podziemnego,

• rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokół studzienki:

• ręczne (dłutami, haczykami z drutu, młotkami brukarskimi, ew. drągami stalowymi itp. - w przypadku
nawierzchni typu kostkowego),

• mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej, betonowej) -
z pionowym  wycięciem  krawędzi  uszkodzenia  piłą  tarczową  i rozebraniem  konstrukcji  jezdni  przy
pomocy młotów pneumatycznych, drągów stalowych itp.,

• rozebranie uszkodzonej górnej części studzienki (np. części żeliwnych, płyt żelbetowych pod studzienką,
kręgów podporowych itp.),
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• zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementów nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce
składowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiału przydatnego do dalszych robót,

• szczegółowe  rozpoznanie  przyczyn  uszkodzenia  i podjęcie  końcowej  decyzji  o sposobie  naprawy
i wykorzystaniu istniejących materiałów,

• sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie górnej części studzienki (np. nasady wpustu,
komina włazowego) z ew. uzupełnieniem ubytków,

• w  przypadku  niewielkiego  zapadnięcia  -  poziomowanie  górnej  części  komina  włazowego,  nasady
wpustu  itp.  przy  użyciu  zaprawy  cementowo-piaskowej,  a w przypadku  uszkodzeń  większych  -
wykonanie  deskowania  oraz  ułożenie  i zagęszczenie  mieszanki  betonowej  klasy  co najmniej  B20,
według wymiarów dostosowanych do rodzaju  uszkodzenia  i poziomu powierzchni  (jezdni,  chodnika,
pasa dzielącego itp.), a także rozebranie deskowania,

• osadzenie  przykrycia  studzienki  lub kratki  ściekowej  z wykorzystaniem  istniejących  lub nowych
materiałów oraz ew. wyrównaniem zaprawą cementową.

• W przypadku znacznych zapadnięć studzienki, wynikających z uszkodzeń (zniszczeń) korpusu studzienki,
kanałów, przykanalików, elementów dennych, wymycia gruntu itp. -  sposób naprawy należy określić
indywidualnie i wykonać ją według osobno opracowanej specyfikacji technicznej.

5.6 Ułożenie nowej nawierzchni

Nową  nawierzchnię,  wokół  naprawionej  studzienki,  należy  wykonać  w sposób  identyczny  ze  stanem  przed
przebudową.
Do  nawierzchni  należy  użyć,  w największym  zakresie,  materiał  otrzymany  z rozbiórki,  nadający  się
do ponownego wbudowania.  Nowy uzupełniany materiał  powinien być jak najbardziej zbliżony do materiału
starego. Zmiany konstrukcji jezdni mogą być dokonane pod warunkiem akceptacji Kierownika Projektu.
Przy wykonywaniu podbudowy należy zwracać szczególną uwagę na poprawne jej zagęszczenie wokół komina
i kołnierza  studzienki.  Przy  nawierzchni  asfaltowej,  powierzchnie  styku  części  żeliwnych  lub metalowych
powinny być pokryte asfaltem.
W zależności  od rodzaju  nawierzchni  istniejącej,  poszczególne wykonywane podbudowy i warstwy  ścieralne
mogą odpowiadać wymaganiom określonym w specyfikacjach dotyczących wybranego rodzaju nawierzchni:
W przypadku konieczności wymiany krawężnika, naprawiony krawężnik powinien odpowiadać wymaganiom ST

08.01.01 02 

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:

• uzyskać  wymagane  dokumenty,  dopuszczające  wyroby  budowlane  do obrotu  i powszechnego
stosowania (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje
zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),

• sprawdzić cechy zewnętrzne  gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Kierownkowi Projektu do akceptacji.

6.3 Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 1.
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Częstotliwość
badań

Wartości dopuszczalne

1 Wyznaczenie powierzchni przeznaczonej
do wykonania naprawy

1 raz Niezbędna powierzchnia

2
Roboty rozbiórkowe 1 raz Akceptacja nieuszkodzonych materiałów

3 Szczegółowe  rozpoznanie  uszkodzenia
i decyzja o sposobie naprawy

1 raz Akceptacja Kierownika Projektu

4 Naprawa studzienki Ocena ciągła Wg pktu 5.5

5 Ułożenie nawierzchni Ocena ciągła Wg pktu 5.6

6 Położenie  studzienki  w stosunku
do otaczającej nawierzchni 1 raz

Kratka  ściekowa  ok.  0,5  cm  poniżej,  właz
studzienki - w poziomie nawierzchni
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6.4 Badania wykonanych robót

Po zakończeniu robót należy sprawdzić wizualnie:

• wygląd zewnętrzny wykonanej naprawy w zakresie wyglądu, kształtu, wymiarów, desenia nawierzchni
typu kostkowego,

• poprawność  profilu  podłużnego  i poprzecznego,  nawiązującego  do otaczającej  nawierzchni
i umożliwiającego spływ powierzchniowy wód.

7 OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

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

8 ODBIÓR ROBÓT

8.1  Ogólne zasady odbioru robót

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

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Kierownika Projektu,

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

▪ roboty rozbiórkowe,

▪ naprawa poszczególnych elementów infrastruktury technicznej.

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz niniejszej

ST.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy płatności  podano w  ST D.00.00.00 [1]  „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuje:

▪ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

▪ oznakowanie robót,

▪ roboty rozbiórkowe,

▪ dostarczenie materiałów i sprzętu,

▪ wykonanie naprawy studzienki,

▪ ułożenie nawierzchni,

▪ odwiezienie nieprzydatnych materiałów rozbiórkowych na składowisko,

▪ przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

▪ odwiezienie sprzętu.

10  PRZEPISY ZWIĄZANE

Specyfikacja Techniczna 00.00.00 - Wymagania Ogólne
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D.04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA

1 WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża.

1.2 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia  zawarte  w niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  dotyczą  zasad  prowadzenia  Robót  związanych
z wykonaniem  koryta  przeznaczonego  do ułożenia  poszczególnych  warstw  konstrukcji  nawierzchni,  zjazdów
i chodnika według Dokumentacji Projektowej oraz profilowaniem i zagęszczaniem podłoża. 
Zakres niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  obejmuje:  wykonanie  koryta wraz  z profilowaniem i zagęszczeniem
podłoża pod warstwy konstrukcyjne jezdni, chodników, zjazdów, ścieżki rowerowej oraz zatok autobusowych

1.3 Określenia podstawowe

Określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w Specyfikacji
Technicznej D.00.00.00. ”Wymagania ogólne”.

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową,
Specyfikacją  Techniczną  i poleceniami  Kierownika  Projektu.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano
w Specyfikacji Technicznej 00.00.00. „Wymagania ogólne”.

2 MATERIAŁY

pospółka

3 SPRZĘT

Do wykonywania Robót należy stosować:

• równiarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z ukośnie ustawionym lemieszem, (Kierownik Projektu
może  dopuścić  wykonanie  koryta  i profilowanie  podłoża  z zastosowaniem  spycharki  z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny),

• walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne.
W  miejscach  trudno  dostępnych  roboty  należy  wykonać  ręcznie.  Stosowany  sprzęt  nie może  spowodować
niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.

4 TRANSPORT

Nie występuje.

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonywania Robót

Ogólne zasady wykonywania Robót podano w Specyfikacji Technicznej D.00.00.00. „Wymagania ogólne” p. 5.

5.2 Warunki przystąpienia do Robót

Wykonawca  powinien  przystąpić  do profilowania  i zagęszczania  podłoża  bezpośrednio  przed  rozpoczęciem
Robót  związanych z wykonaniem warstw nawierzchni.  Wcześniejsze wykonanie tych Robót  z wyprzedzeniem
jest możliwe wyłącznie za zgodą Kierownika Projektu, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

5.3 Wykonanie koryta

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 wykonywania musi być zaakceptowany przez
Kierownika Projektu.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami Dokumentacji
Projektowej  i Specyfikacji  Technicznej tj.  wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane
przez Kierownika Projektu.
W wykonanym korycie nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem dolnej
warstwy podbudowy.
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5.4 Profilowanie podłoża

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczeń. Należy
usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu.
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu
umożliwiają uzyskania 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  Kierownika
Projektu,  dowieźć dodatkowy grunt  spełniający  wymagania  obowiązujące  dla górnej  strefy  korpusu,  w ilości
koniecznej  do uzyskania  wymaganych  rzędnych  wysokościowych  i zagęścić  warstwę  do uzyskania  wartości
wskaźnika zagęszczenia określonego w normie.
Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to
przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy wstępnie dogęścić 3 - 4
przejściami średniego walca stalowego gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez Kierownika Projektu.
Do profilowania podłoża można stosować równiarki. Ścięty grunt może być wykorzystany w robotach ziemnych
przy formowaniu nasypów pod zjazdy lub w inny sposób zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

5.5 Zagęszczanie podłoża

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy doprowadzić je do grupy nośności G1/G2 poprzez zagęszczanie
lub inne, konieczne zabiegi technologiczne.

5.6 Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża

Podłoże 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 przystępuje  natychmiast  do układania  warstw  nawierzchni,  to  powinien  on  zabezpieczyć
podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, w sposób zaakceptowany przez Kierownika Projektu.
Jeżeli  wyprofilowane  i zagęszczone  podłoże  uległo  nadmiernemu  zawilgoceniu,  to  przed  przystąpieniem
do układania  kolejnej  warstwy  należy  odczekać  do czasu  jego  naturalnego  osuszenia.  Po osuszeniu  podłoża
Kierownik  Projektu oceni  jego stan i ewentualnie zaleci  wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli  zawilgocenie
nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na własny koszt.

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Zasady ogólne kontroli jakości Robót

Zasady ogólne kontroli jakości Robót podano w Specyfikacji Technicznej D.00.00.00 “Wymagania ogólne”.

6.2 Kontrola przed przystąpieniem do Robót

Przed  przystąpieniem  do wykonania  Robót  Wykonawca  powinien  sprawdzić  sprawność  sprzętu,  środków
transportu oraz inne czynniki zapewniające możliwość prowadzenia Robót zgodnie z PZJ.

6.3 Kontrola w czasie wykonywania Robót

W czasie Robót Wykonawca powinien sprawdzać zasoby sprowadzonych materiałów, prowadzić systematyczne
badania  kontrolne  w zakresie  i z częstotliwością  gwarantującą  zachowanie  wymagań  jakości  Robót,  lecz
nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.
Wskaźnik zagęszczenia należy sprawdzić wg BN-77/8931-12, przynajmniej w dwóch punktach na każdej działce
roboczej,  lecz  nie rzadziej  niż w jednym  punkcie  na 400  m2.  Zagęszczenie  należy  kontrolować  na podstawie
normalnej  próby Proctora,  wg PN-88/B-04481 (metoda I  lub II).  W przypadku,  gdy przeprowadzenie badania
zagęszczenia wg metody Proctora jest niemożliwe, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń
płytowych.  Należy  określić  pierwotny  i wtórny  moduł  odkształcenia  podłoża  wg BN-64/8931-02.  Stosunek
wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2.2
Wilgotność gruntów w czasie zagęszczania należy badać przynajmniej dwukrotnie na każdej działce roboczej,
lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2.

6.4 Badania i pomiary podłoża

6.4.1 Zagęszczenie podłoża

Do odbioru zagęszczenia podłoża Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie wyników badań
wskaźnika zagęszczenia, wraz z wartościami średnimi dla całego odbieranego odcinka, wykonane na podstawie
bieżącej kontroli zagęszczenia.
Na  odcinkach  nie spełniających  wymagań  co do zagęszczenia  podłoże  należy  spulchnić  i roboty  powtórzyć
w sposób zaakceptowany przez Kierownika Projektu.
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6.4.2 Cechy geometryczne

• Nierówności profilowanego podłoża należy mierzyć 4 metrową łatą co 20 m w kierunku podłużnym.
Nierówności  poprzeczne  należy  mierzyć  2  metrową  łatą  co najmniej  raz  na 50  m.  Nierówności
nie mogą przekraczać 2 cm.

• Spadki  poprzeczne należy  mierzyć  za  pomocą  2  metrowej  łaty  i poziomicy  co najmniej  raz  na 50m
i dodatkowo we wszystkich punktach głównych łuków poziomych. Spadki poprzeczne podłoża powinny

być zgodne z projektem z tolerancją 0.5%.

• Głębokość  koryta  i rzędne  należy  sprawdzać  co 50m  na krawędziach.  Różnice  pomiędzy  rzędnymi
zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać ±2cm.

• usytuowanie krawędzi nie rzadziej niż co 20 m, dopuszczalne tolerancje +1 cm i -2 cm.

• Szerokość  należy  sprawdzić  przynajmniej  raz  na 50  m.  Szerokość  nie może  się  różnić  od szerokości
projektowanej o więcej niż ±2cm.

Zasady postępowania z odcinkami o niewłaściwych cechach geometrycznych
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w p. 6.4.2.
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  wykonywania  obmiaru  przedstawiono  w Specyfikacji  Technicznej  D.00.00.00.  „Wymagania
ogólne”.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiaru wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża jest metr kwadratowy [m2].

8 ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru Robót

Odbiór  wykonywanego  koryta  wraz  z profilowaniem  i zagęszczeniem  podłoża  jest  dokonywany  na zasadach
odbioru  Robót  zanikających  i ulegających  zakryciu  określonych  w Specyfikacji  Technicznej  D.00.00.00.
„Wymagania ogólne” p. 8.
Koryto  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z Dokumentacją  Projektową,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań
przeprowadzone przy odbiorach dały wyniki zgodne z wymaganiami.

9 PODSTAWY PŁATNOŚCI

9.1 Ustalenia ogólne dotyczące podstawy płatności

Ustalenia  ogólne  dotyczące  podstawy  płatności  podano w Specyfikacji  Technicznej  D.00.00.00.  „Wymagania
ogólne” p. 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Płatność za metr kwadratowy [m2] wykonanego koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża należy
przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości Robót na podstawie pomiarów i badań.
Cena jednostkowa wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża obejmuje:

• prace pomiarowe,

• załadunek odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na wysypisko,

• profilowanie dna koryta lub podłoża,

• doprowadzenie podłoża do grupy nośności G1/G2,

• utrzymanie koryta lub podłoża,

• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej Specyfikacji Technicznej.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i określenia.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.
BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe.  Oznaczanie  modułu  odkształcenia  nawierzchni  podatnych

i podłoża przez obciążenia płytą.
BN-75/8931-03 Drogi  samochodowe.  Pobieranie  próbek  gruntów  do celów  drogowych
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i lotniskowych.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
BN-70/8931-05 Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
Instrukcja  DP-T14  o dokonywaniu  odbioru  robót  drogowych  i mostowych  realizowanych  na drogach
zamiejskich krajowych i wojewódzkich, GDDP W-wa 1989.
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D.04.02.02 WARSTWA MROZOCHRONNA

1 WSTĘP

1.1  Określenia podstawowe

1.1.1.  Warstwa mrozoochronna - warstwa, której funkcją jest ochrona nawierzchni przed skutkami działania
mrozu  i układana  w celu  zachowania  warunku  mrozoodporności  konstrukcji  nawierzchni.
1.1.2. Pozostałe określenia są zgodne z przywołanymi normami i ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

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”.

2.2 Rodzaje materiałów 

Kruszywa do wykonania warstwy mrozoochronnej powinny spełniać warunek szczelności, określony zależnością:

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy mrozoochronnej
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża
UWAGA:  Parametr  ten  nie  jest  wymagany,  jeżeli  warstwa  mrozoochronna  jest  ułożona  na warstwie
stabilizowanej cementem.
Materiałem  do wykonania  warstwy  mrozoochronnej  powinna  być  mieszanka  piasku,  mieszanki  i/lub  żwiru
z dodatkiem kruszywa łamanego zgodnych z PN-EN 13242:2004 o następujących parametrach:

•  ziarna <0,075mm – do 10%

•  ziarna >2mm – powyżej 60%

•  ziarna >16mm – powyżej 20%

•  ziarna > 31,5mm – do 5%
Warstwę mroozochronną należy wykonać z materiałów o  wskaźniku wodoprzepuszczalności K10  6  10–5 m/s,
wskaźniku piaskowym SE≥35 , kalifornijskim wskaźniku nośności CBR  wn≥30% i wskaźniku różnoziarnistości U 
5 (parametr niewymagany, jeżeli zostanie osiągnięty wymagany wskaźnik zagęszczenia).

3 SPRZĘT

Wykonawca  przystępujący  do wykonania  warstwy  mrozoochronnej  powinien  wykazać  się  możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
 równiarek, spycharek,
 walców statycznych,
 płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.

4 TRANSPORT

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 warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2 Przygotowanie podłoża

Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w ST D-02.03.01 „Wykonanie nasypów” oraz ST D-
04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”.

5.3  Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości,  przy użyciu równiarki,  z zachowaniem
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być
taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną.

5.4  Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności warstwy mrozoochronnej

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia według normalnej próby
Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-
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12.  W  przypadku,  gdy  gruboziarnisty  materiał  wbudowany  w warstwę  mrozoochronną,  uniemożliwia
przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć
na metodzie  obciążeń  płytowych.  Jeżeli  nośność  nie  może  być  osiągnięta  przez  bezpośrednie  zagęszczenie
warstwy mrozoochronnej, to należy podjąć środki w celu ulepszenia górnej części  warstwy mroozochronnej,
umożliwiające uzyskanie wymaganej nośności.

5.5 Odcinek próbny

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:

•  stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania jest właściwy

•  określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania wymaganej grubości
po zagęszczeniu

•   ustalenia  liczby przejść  sprzętu zagęszczającego,  potrzebnej  do uzyskania  wymaganego  wskaźnika
zagęszczenia 

Na  odcinku  próbnym  Wykonawca  powinien  użyć  takich  materiałów  oraz  sprzętu,  jakie  będą  stosowane
do wykonywania warstwy mrozoochronnej na budowie.

5.6  Utrzymanie warstwy mrozoochronnej

Warstwa  mrozoochronna  po wykonaniu,  a przed  ułożeniem  następnej  warstwy  powinna  być  utrzymywana
w dobrym stanie. Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie.

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”.

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed  przystąpieniem  do robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  materiałów  przeznaczonych
do wykonania warstwy mrozoochronnej i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi.

6.3 Badania w czasie robót

6.3.1.Częstość  oraz  zakres  badań  i pomiarów  Częstość  oraz  zakres  badań  i pomiarów  dotyczących  cech
geometrycznych oraz zagęszczenia i nośności warstwy mrozoochronnej podaje Tablica 1.

*)  Dodatkowe  pomiary  spadków  poprzecznych  i ukształtowania  osi  w planie  należy  wykonać  w punktach
głównych łuków poziomych.
6.3.2.Szerokość warstwy
Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.
6.3.3.Równość warstwy
Nierówności podłużne i poprzeczne warstwy mrozoochronnej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą
BN-68/8931-04. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.
6.3.4.Spadki poprzeczne
Spadki  poprzeczne  warstwy  mrozoochronnej  na prostych  i łukach  powinny  być  zgodne  z dokumentacją
projektową z tolerancją  0,5%.
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6.3.5.Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1
cm i -2 cm. 
6.3.6.Ukształtowanie osi w planie
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  3 cm dla autostrad i dróg
ekspresowych lub o więcej niż  5 cm dla pozostałych dróg. 
6.3.7.Grubość warstwy 
Grubość  warstwy  powinna  być  zgodna  z określoną  w dokumentacji  projektowej  z tolerancją   10%.  Jeżeli
warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć łączną grubość
tych warstw.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy przez
spulchnienie  warstwy  na głębokość  co najmniej  10  cm,  uzupełnienie  nowym  materiałem  o odpowiednich
właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie.
6.3.8.Zagęszczenie i nośność warstwy
Wskaźnik  zagęszczenia  warstwy  mrozoochronnej,  określony  wg BN-77/8931-12  nie  powinien  być  mniejszy
od 1,0 lub 1,03 (w zależności od kategorii ruchu), zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205.
W  przypadku,  gdy  gruboziarnisty  materiał  wbudowany  w warstwę  mrozoochronną,  uniemożliwia
przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć
na metodzie  obciążeń  płytowych.  Stosunek  wtórnego  i pierwotnego  modułu  odkształcenia  nie  powinien
przekraczać 2,2.  Nośność dla warstwy mrozoochronnej powinna być przyjmowana w zależności  od wymagań
określonych w Projekcie (100 lub 120 MPa) oraz PN-S-02205. 
6.3.9 Badanie przydatności materiału.
Badanie  przydatności  materiału  do wbudowania  należy  prowadzić  z częstotliwością  nie  mniejszą  niż  w ST
D.02.03.01, w przypadkach wątpliwych i zmianie materiału. 

6.4  Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od wymaganych,  powinny
być  naprawione  przez  spulchnienie  do głębokości  co najmniej  10  cm,  wyrównane  i powtórnie  zagęszczone.
Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

7 OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót

Ogólne  zasady  wykonywania  obmiaru  przedstawiono  w Specyfikacji  Technicznej  D.00.00.00.  „Wymagania
ogólne”.

8 ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatności będą dokonywane zgodnie z ustaleniami zawartymi w punkcie 9 ST D. 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1 Normy, wytyczne i instrukcje branżowe:

PN-EN  13242  Kruszywa  do niezwiązanych  i związanych  hydraulicznie  materiałów  stosowanych  w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym
PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziały, nazwy i określenia.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
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D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1 WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są wymagania  dotyczące  wykonania  i odbioru  Robót
związanych z wykonaniem warstw z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  Dokument  Przetargowy  i Kontraktowy  przy  zlecaniu  i realizacji
Robót wymienionych w p. 1.1 

1.3 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia  zawarte  w niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  stanowią  wymagania  dotyczące  Robót  związanych
z wykonaniem podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

1.4 Określenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna
Proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczeniu kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu,
przy wilgotności optymalnej.
1.4.2. Pozostałe określenia
Są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  Robót,  ich  zgodność  z Dokumentacją  Projektową,
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Kierownika Projektu.

2 MATERIAŁY

2.1 Kruszywo

Materiałem  do wykonania  podbudowy  z kruszywa  naturalnego  stabilizowanego  mechanicznie  powinno  być
kruszywo naturalne uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków
albo ziaren żwiru większych od 8 mm. Dopuszcza się również stosowanie żużla jako materiału do wykonania
podbudowy. Kruszywo powinno być jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczeń obcych.
2.1.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa  uziarnienia  kruszywa  określona  wg normy  PN-91/B-06714/15  powinna  leżeć  pomiędzy  krzywymi
granicznymi podanymi w tablicy 1. 
Tablica  1.  Uziarnienie  kruszywa  naturalnego  i żużla  wielkopiecowego  stabilizowanego  mechanicznie
do podbudowy pomocniczej 

Krzywa  uziarnienia  kruszywa  powinna  być  ciągła  i nie  przebiegać  od dolnej  do górnej  krzywej  granicznej
uziarnienia  na sąsiednich  sitach.  Wymiar  największego  ziarna  kruszywa  nie może  przekraczać  2/3  grubości
warstwy układanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzące przez sito 0,075 mm nie powinny stanowić
więcej niż 65% frakcji przechodzącej przez sito 0,5 mm.

2.1.2. Właściwości kruszywa
Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w poniższej tablicy 2.
Tablica 2. Wymagane właściwości kruszywa
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2.2 Źródła materiałów

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Kierownika  Projektu.  Źródła  materiałów  powinny  być  wybrane  przez  Wykonawcę  z wyprzedzeniem,  przed
rozpoczęciem robót.  Wykonawca  powinien  dostarczyć  Kierownikowi  Projektu  wyniki  badań  laboratoryjnych
łącznie z projektowaną krzywą uziarnienia i reprezentatywne próbki materiałów. Materiały z zaproponowanego
przez Wykonawcę źródła będą zaakceptowane do wbudowania przez Kierownika Projektu, jeżeli dostarczone
przez  Wykonawcę  wyniki  badań  laboratoryjnych  i ewentualne  wyniki  badań  laboratoryjnych  prowadzonych
przez  Kierownika  Projektu  wykażą  zgodność  cech  materiałowych  z wymaganiami.  Zatwierdzanie  źródła
materiałów  nie oznacza,  że  wszystkie  materiały  z tego  źródła  będą  przez  Kierownika  Projektu  dopuszczone
do wbudowania. Materiały, które nie spełniają wymagań zostaną odrzucone.

3 SPRZĘT

3.1 Wymagania ogólne

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w Specyfikacji  Technicznej  ST  D.00.00.00.  "Wymagania
ogólne" p.3.

3.2 Sprzęt do wykonania podbudowy

Do wykonania podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie należy stosować:
a) mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia dozujące wodę, 
b) równiarki lub układarki kruszywa do rozkładania materiału,
c) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania. W miejscach trudnodostępnych powinny
być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

4 TRANSPORT

4.1 Wymagania ogólne

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w Specyfikacji  Technicznej  ST  D.00.00.00.  "Wymagania
ogólne" p.4. 

4.2 Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.
Ruch pojazdów po wyprofilowanym podłożu drogi  powinien być tak  zorganizowany by  nie dopuścić  do jego
uszkodzeń  i tworzenia  kolein.  Przy  ruchu  po drogach  publicznych  pojazdy  powinny  spełniać  wymagania
dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego  w odniesieniu  do dopuszczalnych  obciążeń  osi  i innych  parametrów
technicznych.

5 WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w Specyfikacji Technicznej ST D.00.00.00. "Wymagania ogólne" p.5.
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5.2 Przygotowanie podłoża

Podłoże  pod podbudowę  z kruszywa  naturalnego  stabilizowanego  mechanicznie  stanowi  warstwa  gruntu
naturalnego.  Jeżeli  podłoże  wykazuje  jakiekolwiek  wady  to  powinny  być  one  usunięte  według  zasad
akceptowanych przez Kierownika Projektu. 

5.3 Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowaną krzywą uziarnienia i wilgotności optymalnej należy
wytwarzać  w mieszarkach  stacjonarnych  gwarantujących  otrzymanie  jednorodnej  mieszanki.  Ze  względu
na konieczność zapewnienia jednorodności materiału nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczególnych  frakcji  na drodze.  Mieszanka  po wyprodukowaniu  powinna  być  od razu  transportowana
na miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.4 Rozkładanie mieszanki kruszywa

Podbudowa  powinna  być  wytyczona  w sposób  umożliwiający  jej  wykonanie  zgodnie  z Dokumentacją
Projektową  lub według  zaleceń  Kierownika  Projektu  z tolerancjami  określonymi  w niniejszej  Specyfikacji
Technicznej.  Paliki  lub szpilki  do kontroli  ukształtowania  warstw  powinny  być  wcześniej,  odpowiednio
zamocowane  i utrzymywane w czasie  robót  przez  Wykonawcę.  Rozmieszczenie  palików  lub szpilek  powinno
umożliwiać  naciągnięcie  sznurków  lub linek  do wytyczenia  Robót  i nie  powinno  być  większe  niż co  10  m.
Mieszanka  kruszywa  powinna  być  rozkładana  w warstwie  o jednakowej  grubości,  takiej  aby  jej  ostateczna
grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może
przekraczać  20  cm  po zagęszczeniu.  Warstwy  kruszywa  powinny  być  rozkładane  w sposób  zapewniający
osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej
warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych
spadków  i rzędnych  wysokościowych.  Rozpoczęcie  układania  następnej  warstwy  może nastąpić  po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Kierownika Projektu. Kruszywo w miejscach, w których widoczna jest jego segregacja
powinno być przed zagęszczeniem zastąpione materiałem o odpowiednich właściwościach.

5.5 Zagęszczanie

Natychmiast  po końcowym  wyprofilowaniu  warstwy  kruszywa  należy  przystąpić  do jej  zagęszczenia  przez
wałowanie.  Wałowanie  powinno  postępować  stopniowo  od dolnej  do górnej  krawędzi  podbudowy  przy
przekroju  o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek  nierówności  lub zagłębienia  powstałe w czasie zagęszczania
powinny  być  wyrównane  przez  spulchnienie  warstwy  kruszywa  i dodanie  lub usunięcie  materiału,  aż
do otrzymania  równej  powierzchni.  W miejscach  niedostępnych  dla walców  podbudowa  powinna  być
zagęszczona  zagęszczarkami  płytowymi,  małymi  walcami  wibracyjnymi  lub ubijakami  mechanicznymi.
Zagęszczenie  należy  kontynuować  do osiągnięcia  wskaźnika  zagęszczenia  podbudowy  nie mniejszego  od 1,0
według  normalnej  próby  Proctora,  zgodnie  z PN-88/B-04481.  Wilgotność  kruszywa  podczas  zagęszczania
powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88B-
04481.  Materiał  nadmiernie  nawilgocony,  powinien  zostać  osuszony  przez  mieszanie  rozłożonej  warstwy
i napowietrzenie.  Natomiast  jeżeli  wilgotność  materiału  jest  niższa  od optymalnej,  materiał  w rozłożonej
warstwie powinien być zwilżony wodą i równomiernie wy-mieszany. Wilgotność przy zagęszczaniu powinna być
równa wilgotności optymalnej z tolerancją +1%, -2%. 

5.6 Utrzymanie podbudowy

Wykonawca  zobowiązany  jest  do przeprowadzenia  bieżących  napraw  podbudowy  uszkodzonej  przez  ruch
budowlany jak również wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu
i mróz.  Wykonawca zobowiązany jest  wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu,
jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy.

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 

Zasady ogólne kontroli jakości Robót podano  w Specyfikacji Technicznej ST D 00.00.00. „Wymagania ogólne” p.6

6.2 Badania przed przystąpieniem do Robót 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
Robót i przedstawić wyniki tych badań Kierownikowi Projektu w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny
obejmować wszystkie właściwości określone w p.2. 

6.3 Badania w czasie Robót

Częstotliwość badań kontrolnych w czasie Robót przy budowie podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych
mechanicznie podano w tablicy 3. 
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Tablica 3. Częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót przy budowie podbudowy z kruszyw łamanych i żużla
wielkopiecowego stabilizowanych mechanicznie

6.3.1. Badania właściwości kruszywa
W  czasie  Robót  Wykonawca  będzie  prowadził  badania  właściwości  kruszywa,  określone  w tablicy  w p.2.
Uziarnienie kruszywa i zawartość zanieczyszczeń obcych powinno być przez  Wykonawcę badane co najmniej
dwukrotnie  dla każdej  działki  roboczej,  lecz  nie rzadziej  niż raz  na 400  m2 warstwy.  Próbki  należy  pobierać
w sposób  losowy  z rozłożonej  warstwy,  przed  jej  zagęszczeniem.  Wyniki  badań  powinny  być  bieżąco
przekazywane Kierownikowi Projektu.
Badania  pełne  kruszywa,  obejmujące  ocenę  wszystkich  właściwości  określonych  w p.  2.  powinny  być
wykonywane  przez  Wykonawcę  z częstotliwością  gwarantującą  zachowanie  jakości  robót,  lecz  nie rzadziej
niż raz  na 4000  m2  wykonanej  podbudowy,  a także  w przypadku  zmiany  źródła  pobierania  materiałów
i w innych przypadkach określonych przez Kierownika Projektu. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane
przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Kierownika Projektu. 
6.3.2. Badania wilgotności kruszywa 
Wilgotność  kruszywa  powinna  być  równa  wilgotności  optymalnej  określonej  wg normalnej  próby  Proctora,
wg PN-88B-04481 z tolerancją +1%, -2%. Wilgotność kruszywa należy badać wg PN-77B- 06714/17 przynajmniej
dwukrotnie  na każdej  działce  roboczej,  lecz  nie rzadziej  niż raz  w jednym  punkcie  na 400  m2,  przy  ocenie
zagęszczenia warstwy.
6.3.3. Badania zagęszczenia
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0
wg normalnej  próby  Proctora,  wg PN-88/B-04481.  Zagęszczenie  należy  sprawdzać  przynajmniej  w dwóch
punktach,  wybranych losowo na każdej  działce  roboczej,  lecz  nie rzadziej  niż w jednym punkcie  na 400  m2,
wg BN-77/8931-12. W przypadku gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia wg Proctora jest niemożliwe, ze
względu  na gruboziarniste  uziarnienie  kruszywa  kontrolę  zagęszczenia  należy  oprzeć  na metodzie  obciążeń
płytowych  VSS  w tym  przypadku  jeden  (wg  normy)  jeden  raz  na 3000m2  lub według  zaleceń  Kierownika
Projektu.

6.4 Badania wykonanej warstwy

Częstotliwość  i zakres  badań  i pomiarów  wykonanej  warstwy  podbudowy  z kruszywa  stabilizowanego
mechanicznie przedstawiono w tablicy 4. 
Tablica 4. Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie  *)  dodatkowe  pomiary  spadków  poprzecznych  i ukształtowania  osi  w planie  należy  wykonać
w punktach głównych łuków poziomych: na początku i na końcu każdej krzywej przejściowej oraz na początku,
w środku i na końcu każdego łuku poziomego. 
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6.4.1. Grubość warstwy
Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu co najmniej w trzech losowo
wybranych punktach na każdej dziennej działce roboczej i nie rzadziej niż w jednym punkcie na każde 400 m2
podbudowy. Bezpośrednio przed odbiorem należy wykonać pomiary  grubości  warstwy co najmniej  w trzech
punktach,  lecz  nie rzadziej  niż raz  na 2000  m2.  Dopuszczalne  odchyłki  od projektowanej  grubości  warstw
nie powinny przekraczać +10%, -15%. 
6.4.2. Nośność i zagęszczenie warstw wg obciążeń płytowych
Należy  wykonać  pomiary  nośności  podbudowy  z kruszywa,  wg metody  obciążeń  płytowych,  zgodnie  z BN-
64/8931-02. Obciążenia należy wykonać nie rzadziej niż raz na 3000 m2, lub wg zaleceń Kierownika Projektu.
Podbudowa zasadnicza powinna spełniać wymagania dotyczące nośności podane poniżej. 
Pierwotny  moduł  odkształcenia  warstwy  z kruszywa  powinien  być  większy  niż M’E≥60  MPa,  wtórny  moduł
odkształcenia min. M’’E≥120 MPa. Zagęszczenie warstwy z kruszywa należy uznać za prawidłowe wtedy, gdy
stosunek wtórnego modułu odkształcenia ME’’ do pierwotnego modułu odkształcenia ME’, mierzony przy użyciu
płyty o średnicy 30 cm, jest nie większy od 2,2: ME’’/ME’ ≤ 2,2 
6.4.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy 
6.4.3.1. Równość warstwy
Nierówności  podłużne  podbudowy  należy  mierzyć  łatą  4-metrową  lub planografem  zgodnie  z normą  BN-
68/8931-04, z częstotliwością podaną w tablicy w p.6.4.
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 2-metrową łatą z częstotliwością jak wyżej. Nierówności nie powinny
przekraczać: − 20 mm dla podbudowy z kruszywa naturalnego, 
6.4.3.2. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 2-metrowej łaty i poziomicy z częstotliwością podaną w tablicy
w p. 6.4. Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ±0,5%. 
6.4.3.3. Rzędne podbudowy 
Rzędne  podbudowy  należy  sprawdzać  co 100  m.  Różnice  między  rzędnymi  wykonanymi  i projektowanymi
nie powinny przekraczać: − od +1 do -2 cm dla podbudowy z kruszywa naturalnego 
6.4.3.4. Ukształtowanie osi podbudowy 
Ukształtowanie  osi  podbudowy  należy  sprawdzić  w punktach  głównych  trasy  i innych  dodatkowych,
rozmieszczonych nie rzadziej niż co 100 m. Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi
projektowanej o więcej niż ±5cm w każdym punkcie na całej długości. 
6.4.3.5. Szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy należy sprawdzić co najmniej 20 razy na 1 km. Szerokość podbudowy nie może różnić się
od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

6.5 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewłaściwe uziarnienie i właściwości kruszywa
Wszystkie kruszywa nie spełniające wymagań dotyczących uziarnienia i właściwości podanych w odpowiednich
punktach  niniejszej  specyfikacji,  zostaną  odrzucone.  Jeżeli  kruszywa,  nie spełniające  tych  wymagań  zostały
wbudowane to będą, na polecenie Kierownika Projektu, wymienione przez Wykonawcę na właściwe, na koszt
Wykonawcy i bez jakichkolwiek dodatkowych kosztów poniesionych przez Zamawiającego.
6.5.2. Niewłaściwe cechy geometryczne
Wszystkie powierzchnie,  które wykazują  większe odchylenia  cech geometrycznych od określonych w p.6.4.3.
powinny  być  naprawione  przez  spulchnienie  lub zerwanie  do głębokości  co najmniej  10  cm,  wyrównanie
i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
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6.5.3. Niewłaściwa grubość podbudowy 
Przed  odbiorem  Wykonawca  sprawdzi  grubość  warstw  w obecności  Kierownika  Projektu,  z częstotliwością
podaną  w tablicy  w p.  6.4.  Przynajmniej  w 50%  otworów  grubość  warstw  powinna  być  co najmniej  równa
projektowanej,  a w żadnym  otworze  niedomiar  grubości  nie może  być  większy  od 10%.  Jeżeli  warunek  ten
nie jest spełniony Wykonawca wykona, na własny koszt, w obecności Kierownika Projektu, dodatkowe otwory
w celu identyfikacji powierzchni wadliwych pod względem grubości. Na wszystkich powierzchniach wadliwych
pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę podbudowy. Roboty te Wykonawca wykona na własny
koszt. Po wykonaniu tych Robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, wg wyżej podanych zasad
na koszt Wykonawcy.
6.5.4. Niewłaściwe zagęszczenie podbudowy
Do odbioru zagęszczenia podbudowy Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie wyników
badań  wskaźnika  zagęszczenia,  wraz  z wartościami  średnimi  dla całego  odbieranego  odcinka,  wykonane
na podstawie  bieżącej  kontroli  zagęszczenia.  Na  odcinkach  nie spełniających  wymagań  co do zagęszczenia
podbudowy należy materiał spulchnić i Roboty powtórzyć w sposób zaakceptowany przez Kierownika Projektu.
6.5.5. Niewłaściwa nośność podbudowy
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej to Wykonawca wykona wszelkie Roboty niezbędne
do zapewnienia wymaganej nośności, zlecone przez Kierownika Projektu, na własny koszt. 

7 OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w Specyfikacji Technicznej ST D.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy [m2], wykonanej podbudowy oraz warstwy konstrukcji z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie o grubościach określonych w Dokumentacji Projektowej.

8 ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru Robót

Odbiór  podbudowy dokonywany jest  na zasadach odbioru  Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz na
zasadach odbioru częściowego i końcowego określonych w Specyfikacji Technicznej ST D.00.00.00. "Wymagania
ogólne" pkt. 8.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w Specyfikacji Technicznej ST D.00.00.00. "Wymagania
ogólne" p. 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena  1  metra  kwadratowego  [m2]  wykonania  warstw  konstrukcji  z kruszywa  naturalnego  stabilizowanego
mechanicznie o grubościach 10, 15, 20 cm i odpowiednio uziarnieniach 0/31,5 i 0/63 mm obejmuje: 
− prace pomiarowe,
− sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,
− przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z recepturą,
− dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
− rozłożenie mieszanki,
− zagęszczenie rozłożonej warstwy,
− przeprowadzenie pomiarów i badań określonych w Specyfikacji Technicznej,
− utrzymanie podbudowy w czasie Robót.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE

1. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy, określenia.
2. PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podział, nazwy, określenia.
3. PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy, określenia.
4. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
5. PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.
6. PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, terminologia.
7. PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych
8. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych.
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9. PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.
10. PN-78B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren.
11. PN-77B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.
12. PN-77B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości.
13.  PN-78B-06714/19  Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  mrozoodporności  metodą  bezpośrednią
14. PN-79/B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ścieralności w bębnie Los Angeles
15. PN-80/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego
16. PN-78/B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu żelazawego
17. PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości siarki metodą bromową.
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D.05.03.23. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ DLA CIĄGÓW PIESZYCH I PIESZO - JEZDNYCH

1 WSTĘP

1.1 Określenia podstawowe

1.1.1.  Betonowa  kostka  brukowa  -  prefabrykowany  element  budowlany,  przeznaczony  do budowy warstwy
ścieralnej  nawierzchni,  wykonany  metodą  wibroprasowania  z betonu  niezbrojonego,  niebarwionego
lub barwionego,  jedno-  lub dwuwarstwowego,  charakteryzujący  się  kształtem,  który  umożliwia  wzajemne
przystawanie elementów. 

1.1.2. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami
wypełniającymi.

1.1.3.  Szczelina  dylatacyjna  -  odstęp  dzielący  duży  fragment  nawierzchni  na sekcje  w celu  umożliwienia
odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi.

1.1.4.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

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”. 

Betonowa kostka brukowa nowa z betonu wg PN-EN 1338  Wymagania dla kostki brukowej betonowej: 

2.2.1.Aspekty wizualne

Wygląd, tekstura i zabarwienie kostki brukowej powinny być zgodne wymaganiami podanymi w PN-EN 1338,
punkt 5.4.

2.2.2.Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

Kształt, wymiary oraz kolor kostki brukowej powinny być zgodne z Projektem. Dopuszczalne odchyłki wymiarów
nominalnych powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w PN-EN 1338, punkt 5.2.4 (Tablica 1 – 3).

Kruszywo drobne na podsypkę i do wypełnienia spoin
Kruszywo drobne na podsypkę piaskową lub do podsypki cementowo-piaskowej powinno spełniać wymagania
PN-EN 13242 pod względem uziarnienia. Kruszywo drobne do wypełnienia spoin powinno spełniać wymagania
PN-EN 13139 pod względem uziarnienia. 2.4. Podsypka piaskowa lub cementowo – piaskowa 
Zgodnie  z wymaganiami  dokumentacji  projektowej,  należy  stosować  podsypkę  piaskową  lub cementowo-
piaskową  (przygotowaną  w proporcji  wagowej  1:4,  z użyciem  kruszywa  drobnego,  cementu  CEM  I  32,5
spełniającego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008).

3 SPRZĘT 

Małe powierzchnie  nawierzchni  z kostki  brukowej  wykonuje się ręcznie.  Jeśli  powierzchnie są duże, a kostki
brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia układające.
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.
Do wyrównania  podsypki  z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone liniami
na szynie lub krawężnikach.

4 TRANSPORT

Uformowane  w czasie  produkcji  kostki  betonowe  układane  są  warstwowo  na palecie.  Po  uzyskaniu
wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je
w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe
można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.
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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”.

5.2 Zakres wykonywanych robót

5.2.1.Wytyczenie sytuacyjno - wysokościowe nawierzchni z kostki betonowej
Wytyczenie sytuacyjno - wysokościowe nawierzchni wykonane będzie na podstawie Dokumentacji Projektowej.
5.2.2.Wykonanie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej pod nawierzchnię
Na wykonanej podbudowie należy rozścielić ręcznie podsypkę piaskową lub cementowo piaskową grubości 5 cm
o ile dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej
5.2.3.Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
Roboty związane z ustawieniem kostki betonowej wykonane będą ręcznie przy użyciu narzędzi brukarskich. Przy
wykonywaniu nawierzchni należy bezwzględnie przestrzegać zaprojektowanych spadków.
Deseń nawierzchni z kostki betonowej powinien być zgodny z Projektem. 
Szerokość spoin między kostkami nie powinna przekraczać 3 mm. 

5.3 Wypełnienie spoin

Wypełnienie  spoin  w nawierzchniach  z kostki  betonowej  powinno  być  wykonane  zgodnie  z dokumentacją
projektową. Wypełnianie spoin przez zamulanie piaskiem,  powinno być wykonane na pełną wysokość kostki
betonowej. 

5.4 Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru -
wcześniej ustalonego w dokumentacji  projektowej  a w przypadku braku wystarczających ustaleń Wykonawca
przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inżynierowi.
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły
od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy
użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.
Do  ubijania  ułożonej  nawierzchni  z kostek  brukowych  stosuje  się  wibratory  płytowe  z osłoną  z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi
powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem
spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji – może być zaraz oddana do ruchu.

5.5 Warunki atmosferyczne

Ułożenie  nawierzchni  z kostki  na podsypce  cementowo-piaskowej  zaleca  się  wykonywać  przy  temperaturze
otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje
się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć
materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.).
Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia.

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”

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed  przystąpieniem  do robót  należy  wykonać  pełne  badania  kostek  betonowych  zgodnie  z wymaganiami
punktu 2.2 niniejszej ST. 

6.3 Badania w czasie robót

6.3.1 Sprawdzenie podłoża i podbudowy

Sprawdzenie  podłoża  i podbudowy  polega  na stwierdzeniu  ich  zgodności  z dokumentacją  projektową
i odpowiednimi ST.
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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 2 niniejszej ST.

6.3.3 Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidłowości  wykonania  nawierzchni  z betonowych kostek  brukowych polega  na stwierdzeniu
zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:
- pomierzenie szerokości spoin,
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3.4 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nierówności podłużne
Nierówności  podłużne  nawierzchni  mierzone  łatą  lub planografem  zgodnie  z normą  BN-68/8931-04
nie powinny przekraczać 0,8 cm.
Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.
Niweleta nawierzchni
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ± 1
cm.
Szerokość nawierzchni
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm.
Grubość podsypki
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm.

6.3.5 Częstotliwość pomiarów

Częstość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z kostek betonowych przedstawiono w poniższej
tabeli:

7 OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

8 ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w ST  D.00.00.00  "Wymagania  ogólne"  pkt  8.  Roboty  uznaje  się  za
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Kierownika Projektu, jeżeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- przygotowanie podłoża,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
- ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki.

Zasady ich odbioru są określone w D.00.00.00 "Wymagania ogólne".

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiającym.

9.1 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
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- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy),
- dostarczenie materiałów,
- wykonanie podsypki,
- ułożenie i ubicie kostki,
- wypełnienie spoin,
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1 Normy

PN-B-06250 Beton zwykły
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty  budowlane  z betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  ulic,  parkingów
i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych –
Wymagania i metody badań.
PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw.
PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań.
PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku.
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania próbek i ocena przydatności wody zarobowej
do betonu w tym odzyskanej z procesu produkcji betonu. 
PN-EN  13242  Kruszywa  do niezwiązanych  i związanych  hydraulicznie  materiałów  stosowanych  w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym. 
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D.08.01.01. KRAWĘŻNIKI BETONOWE

1 WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są wymagania  dotyczące  wykonania  i odbioru  krawężników
betonowych  na ławie betonowej.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  przetargowym  i kontraktowym  przy  zlecaniu  i realizacji  robót
na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

1.3 Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem:

• krawężników betonowych,

• krawężników najazdowych,

• obrzeży betonowych i bezpiecznych – z nakładką poliuretanową.

1.4 Określenia podstawowe

1.4.1 Krawężniki betonowe

Prefabrykowane  belki  betonowe  ograniczające  chodniki  dla pieszych,  pasy  dzielące,  wyspy  kierujące
oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2 Pozostałe określenia

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

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

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

2 MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

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

2.2 Stosowane materiały

Materiałami stosowanymi są:

• krawężniki i obrzeża betonowe,

• nakładki poliuretanowe,

• piasek na podsypkę i do zapraw,

• cement do podsypki i zapraw,

• woda,

• materiały do wykonania ławy pod krawężniki.

2.3 Krawężniki betonowe - klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

2.3.1 Typy

W zależności od przeznaczenia rozróżnia się następujące typy krawężników betonowych:

• U   -   uliczne,

• D   -   drogowe.

2.3.2 Rodzaje

W zależności od kształtu przekroju poprzecznego rozróżnia się następujące rodzaje krawężników betonowych:

• prostokątne ścięte - rodzaj „a”,

• prostokątne - rodzaj „b”.

2.3.3 Odmiany

W zależności od technologii i produkcji krawężników betonowych, rozróżnia się odmiany:

• krawężnik betonowy jednowarstwowy,

• krawężnik betonowy dwuwarstwowy.
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2.3.4 Gatunki

W zależności od dopuszczalnych wad, uszkodzeń krawężniki betonowe dzieli się na:

• gatunek 1 – G1,

• gatunek 2 - G2.
Przykład  oznaczenia  krawężnika  betonowego  ulicznego  (U),  prostokątnego  (b),  jednowarstwowego  (1)
o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04 [15].

2.4 Krawężniki betonowe - wymagania techniczne

2.4.1 Kształt i wymiary

Kształt krawężników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
Wymiary krawężników betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych podano w tablicy 2.

a) krawężnik rodzaju „a”

Rys. 1. Wymiarowanie krawężników

Tablica 1. Wymiary krawężników betonowych
Typ Rodzaj Wymiary krawężników,   cm

krawężnik
a

krawężnika l b h c d r

U a 100 20
15

30 min. 3
max. 7

min. 12
max. 15

1,0

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych

Rodzaj wymiaru
Dopuszczalna odchyłka, mm

Gatunek 1 Gatunek 2
l  8  12

b,   h  3  3

2.4.2 Dopuszczalne wady i uszkodzenia

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

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych

Rodzaj wad i uszkodzeń

Dopuszczalna wielkość wad i uszkodzeń

Gatunek 1 Gatunek 2
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm 2 3
Szczerby i uszkodzenia
krawędzi i naroży

ograniczających  powierzchnie  górne
(ścieralne), mm

niedopuszczalne

ograniczających pozostałe 
powierzchnie:
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- liczba max 2 2

- długość, mm, max 20 40

- głębokość, mm, max 6 10

2.4.3 Składowanie

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów,
rodzajów, odmian, gatunków i wielkości.
Krawężniki  betonowe  należy  układać  z zastosowaniem  podkładek  i przekładek  drewnianych  o wymiarach:
grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika.

2.4.4 Beton i jego składniki

Beton do produkcji krawężników
Do  produkcji  krawężników  należy  stosować  beton  wg PN-B-06250  [2],  klasy  B  25  i B  30.  W przypadku
wykonywania  krawężników dwuwarstwowych,  górna (licowa) warstwa krawężników powinna być wykonana
z betonu klasy B 30.
Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się:
- nasiąkliwością, poniżej 4%,
- ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
- mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250 [2].

Cement
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” wg PN-B-19701
[10].
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo  należy  przechowywać  w warunkach  zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem
z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek.
Woda
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5 Materiały na podsypkę i do zapraw

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5],  a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].
Cement  na podsypkę  i do  zaprawy  cementowo-piaskowej  powinien  być  cementem  portlandzkim  klasy
nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [10].
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6 Materiały na ławy

Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla:

• ławy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], którego składniki powinny odpowiadać
wymaganiom punktu 2.4.4,

• ławy żwirowej - żwir odpowiadający wymaganiom PN-B-11111 [7],

• ławy tłuczniowej - tłuczeń odpowiadający wymaganiom PN-B-11112 [8].

2.7 Masa zalewowa

Masa  zalewowa,  do wypełnienia  szczelin  dylatacyjnych  na gorąco,  powinna  odpowiadać  wymaganiom  BN-
74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.

3 SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

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

3.2 Sprzęt 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:

• betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

• wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.
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4 TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

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

4.2 Transport krawężników

Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.
Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy.
Krawężniki  powinny  być  zabezpieczone  przed  przemieszczeniem  się  i uszkodzeniami  w czasie  transportu,
a górna  warstwa  nie powinna  wystawać  poza  ściany  środka  transportowego  więcej  niż 1/3  wysokości  tej
warstwy.

4.3 Transport pozostałych materiałów

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa  można  przewozić  dowolnym  środkiem  transportu,  w warunkach  zabezpieczających  je  przed
zanieczyszczeniem  i zmieszaniem  z innymi  materiałami.  Podczas  transportu  kruszywa  powinny  być
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Masę  zalewową  należy  pakować  w bębny  blaszane  lub beczki  drewniane.  Transport  powinien  odbywać  się
w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek.

5 WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2 Wykonanie koryta pod ławy

Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej
metody Proctora.

5.3 Wykonanie ław

Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.1 Ława żwirowa

Ławy  żwirowe  o wysokości  do 10  cm  wykonuje  się  jednowarstwowo  przez  zasypanie  koryta  żwirem
i zagęszczenie go polewając wodą.
Ławy  o wysokości  powyżej  10  cm  należy  wykonywać  dwuwarstwowo,  starannie  zagęszczając  poszczególne
warstwy.

5.3.2 Ława tłuczniowa

Ławy należy wykonywać przez zasypanie wykopu koryta tłuczniem.
Tłuczeń należy starannie ubić polewając wodą. Górną powierzchnię ławy tłuczniowej należy wyrównać

klińcem i ostatecznie zagęścić.
Przy  grubości  warstwy  tłucznia  w ławie  wynoszącej  powyżej  10  cm  należy  ławę  wykonać  dwuwarstwowo,
starannie zagęszczając poszczególne warstwy.

5.3.3 Ława betonowa

Ławy  betonowe  zwykłe  w gruntach  spoistych  wykonuje  się  bez  szalowania,  przy  gruntach  sypkich  należy
stosować szalowanie.
Ławy  betonowe  z oporem  wykonuje  się  w szalowaniu.  Beton  rozścielony  w szalowaniu  lub bezpośrednio
w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami
PN-B-06251  [3],  przy  czym  należy  stosować,  co 50  m  szczeliny  dylatacyjne  wypełnione  bitumiczną  masą
zalewową.

5.4 Ustawienie krawężników betonowych

5.4.1 Zasady ustawiania krawężników

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej,  a w przypadku  braku  takich  ustaleń  powinno  wynosić  od 10  do 12  cm,  a w przypadkach
wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku)  może być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm.
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Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem,
żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2 Ustawienie krawężników na ławie żwirowej lub tłuczniowej

Ustawianie  krawężników  na ławie  żwirowej  i tłuczniowej  powinno  być  wykonywane  na podsypce  z piasku
o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu.

5.4.3 Ustawienie krawężników na ławie betonowej

Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu.

5.4.4 Wypełnianie spoin

Spoiny  krawężników  nie powinny  przekraczać  szerokości  1  cm.  Spoiny  należy  wypełnić  żwirem,  piaskiem
lub zaprawą  cementowo-piaskową,  przygotowaną  w stosunku  1:2.  Zalewanie  spoin  krawężników  zaprawą
cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na ławie betonowej.
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami
temperatury  krawężniki  ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy
zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad  szczeliną dylatacyjną ławy.

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

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

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót

6.2.1 Badania krawężników

Przed  przystąpieniem  do robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  materiałów  przeznaczonych
do ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Kierownikowi Projektu  do akceptacji.
Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  należy  przeprowadzić  na podstawie  oględzin  elementu  przez  pomiar
i policzenie  uszkodzeń  występujących  na powierzchniach  i krawędziach  elementu  zgodnie  z wymaganiami
tablicy  3.  Pomiary  długości  i głębokości  uszkodzeń  należy  wykonać  za  pomocą  przymiaru  stalowego
lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].
Sprawdzenie  kształtu  i wymiarów  elementów  należy  przeprowadzić  z dokładnością  do 1  mm  przy  użyciu
suwmiarki  oraz przymiaru  stalowego  lub taśmy  zgodnie  z wymaganiami  tablicy  1  i 2.  Sprawdzenie  kątów
prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia
odchyłek z dokładnością do 1 mm.

6.2.2 Badania pozostałych materiałów

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny obejmować
wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2.

6.3 Badania w czasie robót

6.3.1 Sprawdzenie koryta pod ławę

Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi  2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.2.

6.3.2 Sprawdzenie ław

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:

• 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.

• Wymiary ław.
Wymiary  ław  należy  sprawdzić  w dwóch  dowolnie  wybranych  punktach  na każde  100  m  ławy.
Tolerancje wymiarów wynoszą:
- dla wysokości   10% wysokości projektowanej,
- dla szerokości   10% szerokości projektowanej.

• Równość górnej powierzchni ław.
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m
ławy, trzymetrowej łaty.
Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm.

• Zagęszczenie ław.
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Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru lub piasku nie mogą
wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego.
Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny pozwalać na wyjęcie
ziarna z ławy.

• Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać  2 cm na każde
100 m wykonanej ławy.

6.3.3 Sprawdzenie ustawienia krawężników

Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:

• dopuszczalne odchylenia linii  krawężników w poziomie od linii  projektowanej,  które wynosi   1 cm
na każde 100 m ustawionego krawężnika,

• dopuszczalne  odchylenie  niwelety  górnej  płaszczyzny  krawężnika  od niwelety  projektowanej,  które
wynosi  1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,

• równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde
100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika
i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm,

• dokładność  wypełnienia  spoin  bada  się  co 10  metrów.  Spoiny  muszą  być  wypełnione  całkowicie
na pełną głębokość.

7 OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego.

8 ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Kierownika Projektu,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

• wykonanie koryta pod ławę,

• wykonanie ławy,

• wykonanie podsypki.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

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

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje:

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,

• wykonanie koryta pod ławę,

• ew. wykonanie szalunku,

• wykonanie ławy,

• wykonanie podsypki,

• ustawienie krawężników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),

• wypełnienie spoin krawężników zaprawą,

• zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie,

• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

66 DWK projekt Wojciech Kulawik, Al.N.M.P. 69, 42-217 Częstochowa



Specyfikacja Techniczna D.08.01.01.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1 Normy

1.10
.201
5

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

  2. PN-B-06250 Beton zwykły
  3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe
  4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
  5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
  6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
  7. PN-B-11111 Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do nawierzchni  drogowych.  Żwir

i mieszanka
  8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
  9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
11. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,  parkingów

i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,  parkingów

i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe
16. BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

10.2 Inne dokumenty

Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979 i 1982 r.
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D.08.03.01 OBRZEŻA BETONOWE

1 WSTĘP

1.1 Określenia podstawowe 

1.1.1. Obrzeża betonowe są to betonowe elementy prefabrykowane oddzielające chodnik od pobocza lub pasa
gruntowego. 
1.1.2.  Ława-  warstwa  nośna  służąca  do umocnienia  krawężnika  oraz  przenosząca  obciążenia  krawężnika
na grunt 
1.1.3. Podsypka – warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu lub ławie. 
1.1.4.  Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi przepisami ST D.00.00.00 „Wymagania
ogólne” i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i europejskimi.

2 MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST.00.00.00 „Wymagania
ogólne”. 

2.2 Betonowe obrzeża z betonu wg PN-EN 1340

2.2.1.Aspekty wizualne 
Wygląd,  tekstura  i zabarwienie  obrzeży  betonowych powinny  być zgodne wymaganiami  podanymi  w PN-EN
1340, załącznik J. 
2.2.2.Kształt i wymiary obrzeży 
Kształt  i wymiary  obrzeży  powinny  być  zgodne  z Projektem.  Dopuszczalne  odchyłki  wymiarów nominalnych
powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w PN-EN 1340, załącznik C.

2.3  Kruszywo drobne na podsypkę i do zapraw 

Kruszywo drobne na podsypkę piaskową lub do podsypki cementowo-piaskowej powinno spełniać wymagania
PN-EN  13242 pod  względem uziarnienia.  Kruszywo drobne  do zapraw powinno  spełniać  wymagania  PN-EN
13139 pod względem uziarnienia. 

2.4  Podsypka piaskowa lub cementowo - piaskowa 

Zgodnie  z wymaganiami  dokumentacji  projektowej,  należy  stosować  podsypkę  piaskową  lub cementowo-
piaskową  (przygotowaną  w proporcji  wagowej  1:4,  z użyciem  kruszywa  drobnego,  cementu  CEM  I  32,5
spełniającego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008). 

2.5 Zaprawa cementowo – piaskowa 

Zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, do wypełnienia spoin między obrzeżami należy stosować
zaprawę cementowo-piaskową (przygotowaną w proporcji wagowej 1:2 z użyciem kruszywa drobnego, cementu
CEM I 32,5 spełniającego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008).

3 SPRZĘT

Roboty  wykonuje  się  ręcznie  przy  zastosowaniu:   betoniarek  do wytwarzania  betonu  i zapraw  oraz
przygotowania  podsypki  cementowo-piaskowej,   wibratorów  płytowych,  ubijaków  ręcznych

lub mechanicznych.

4 . TRANSPORT 

Obrzeża betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Obrzeża betonowe układać
należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Obrzeża powinny być
zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna
wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.
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5 WYKONYWANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.1 Zakres wykonywanych robót 

5.1.1.Wykonanie podsypki piaskowej  lub cementowo-piaskowej  pod obrzeża Na wykonanej  ławie betonowej
należy  rozścielić  ręcznie  podsypkę  piaskową  lub cementowopiaskową  grubości  5  cm,  celem  prawidłowego
osadzenia obrzeża.
5.1.2.Wbudowanie obrzeży betonowych 
Wbudowanie obrzeży powinno być zgodne z dokumentacją projektową. 
5.1.3.Wypełnienie spoin między obrzeżami Spoiny między obrzeżami po oczyszczeniu należy wypełnić zaprawą
cementowo-piaskową.

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.1  Badania przed przystąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: – uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby
budowlane  do obrotu  i powszechnego  stosowania  (certyfikaty  zgodności,  deklaracje zgodności,  ew.  badania
materiałów wykonane przez dostawców itp.) – sprawdzić cechy zewnętrzne obrzeży Wszystkie dokumenty oraz
wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego obrzeży
należy  przeprowadzić  na podstawie  oględzin  elementu  przez  pomiar  i ocenę  uszkodzeń  występujących
na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami PN-EN 1340. 

6.2  Badania w czasie robót. 

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
a) koryta pod podsypkę 
b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki ze żwiru lub piasku 

c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego  linii obrzeża w planie, które może wynosić  2 cm na każde
100 m długości obrzeża,  niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić 1 cm na każde 100 m

długości  obrzeża,   wypełnienia  spoin,  które  powinno  wykazywać  całkowite  wypełnienie  badanej  spoiny
na pełną głębokość.

7 OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

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

8 ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatności będą dokonywane zgodnie z ustaleniami zawartymi w punkcie 9 ST D. 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy, wytyczne i instrukcje branżowe: 

Katalog  Powtarzalnych  Elementów  Drogowych.  Centralne  Biuro  Projektowo  Badawcze  Dróg  i Mostów
w Warszawie. 
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania próbek i ocena przydatności wody zarobowej
do betonu w tym odzyskanej z procesu produkcji betonu. 
PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku 
PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 1340 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 
PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN  13242  Kruszywa  do niezwiązanych  i związanych  hydraulicznie  materiałów  stosowanych  w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.
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