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D-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

1.

WST P
1.1.

Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót które zostaną wykonane w ramach:
„Przebudowy ulicy Polnej w miejscowości Ustronie Morskie – droga powiatowa nr 0274Z (nowa numeracja
3323Z) ” – etap II.
1.2.

Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na
zadanie: „Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Ustronie Morskie – droga powiatowa nr 0274Z (nowa
numeracja 3323Z) ” – etap II. Za wykonanie ww. zadania zgodnie z umową będzie przysługiwać wynagrodzenie
ryczałtowe.
1.3.

Zakres robót obj tych ST

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
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1.4.

Okre lenia podstawowe

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
1.4.1.

1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.
1.4.6.

1.4.7.
1.4.8.

1.4.9.
1.4.10.
1.4.11.
1.4.12.
1.4.13.
1.4.14.
1.4.15.
1.4.16.
1.4.17.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową (drogę)
albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny,
węzeł)
Ci g pieszo-rowerowy - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i rowerzystów i odpowiednio utwardzony.
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.
Droga objazdowa – jest to istniejąca droga prowadząca ruch publiczny przekierowywany z drogi będącej w
budowie, przebudowie lub remoncie.
Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do
notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i
projektantem.
Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
Inżynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie
kontraktem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielącymi
jezdnie.
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Ksi żka Obmiarów - zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru
dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na
podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa cieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników
atmosferycznych.
b) Warstwa wi ż ca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze
rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej
nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże.
Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne
w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.
f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może
zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.
g) Warstwa odcinaj ca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.
1.4.19. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust.
1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodno ć - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Robót budowlanych.
1.4.21. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do przebudowy drogi i
budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.22. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia
urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.23. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.
1.4.24. Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu
umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.
1.4.25. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera,w formie pisemnej,
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.26. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
1.4.27. Przedsi wzi cie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita
modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego
połączenia.
1.4.28. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do przepływu małych
cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego.
1.4.29. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.
1.4.30. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład
droga, kolej, rurociąg itp.
1.4.31. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację,
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót.
1.4.32. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, słupów lub innych form
konstrukcyjnych np. skrzyń, komór.
1.4.33. Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.34. Składowisko Wykonawcy – zlokalizowany na terenie dysponowanym przez Wykonawcę robót budowlanych
położony poza terenem budowy i urządzony przez Wykonawcę zgodnie z przepisami o odpadach obiekt
zorganizowanego deponowania odpadów.
1.4.35. Teren budowy – obszar przekazany przez Inwestora, ograniczony liniami rozgraniczającymi dla którego
zostało wydane pozwolenie na budowę lub/i rozbiórkę obiektów budowlanych, decyzja na realizację
inwestycji drogowej lub zgłoszono zamiar rozpoczęcia robót budowlanych.
1.4.36. 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 poza
terenem budowy, utrzymany i wykonany staraniem Wykonawcy.
Zgodnie z zapisami SIWZ – rozdział V Opis przedmiotu zamówienia pkt 8 ppkt 6:
Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót wymagające wywozu np. gruz,
urobek ziemny, materiał z karczowania i wycinki drzew i krzewów itp. będą stanowiły własność Wykonawcy.
Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późń. zm.)
Jako wytwarzający odpady Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych
wynikających z następujących ustaw:
- Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2013.1232 z późn.zm.)
- Ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późń. zm.)
1.4.18.

1.5.

Ogólne wymagania dotycz ce Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy,
metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera.
Wykonawca robót zobowiązany jest w trakcie realizacji do umieszczenia oraz utrzymania tablic informacyjnych.
Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do obwieszczenia publicznie o terminie
rozpoczęcia i zakończenia robót, o sposobie prowadzenia robót i rodzaju utrudnień.
Wykonawca zobowiązany jest do indywidualnego powiadomienia:
 Straż Pożarna;
 Policja;
 Pogotowie ratunkowe;
 Przewoźnicy komunikacji publicznej (również przewoźników obsługujących szkoły);



Urząd Gminy

1.5.1.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden komplet dokumentacji projektowej.
Dane dotyczące osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej oraz punktów granicznych Wykonawca pobierze z
właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca
wyznaczy i utrwali punkty główne trasy.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego
Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. Przed
przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien przedstawić Inżynierowi harmonogram robót oraz polisy
ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie ryczałtowej
1.5.2.

Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać niżej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:
(A) Dokumentacja Projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego po przyznaniu kontraktu jeden komplet dokumentacji projektowej na
Roboty objęte Kontraktem. Pełna Dokumentacja Projektowa znajduje się do wglądu w okresie przygotowywania ofert
w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu, ul. Gryfitów 8 w Kołobrzegu
(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę:
Wykonawca we własnym zakresie opracuje:
- Plan BIOZ.
- Projekty tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robót,
- Projekty i inne opracowania wymagane Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi
- Dokumenty wymagane zgodnie z Ustawą o odpadach
- Wykonawca we własnym zakresie opracuje geodezyjną dokumentację powykonawczą
- W przypadku nieistotnych zmian - naniesienie ich na kopii zatwierdzonego projektu budowlanego
- Geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektu oraz inne dodatkowe projekty (jeśli będą wykonywane). W oparciu o
przepisy dotyczące sieci poligonizacji państwowej i osnowy realizacyjnej należy wykonać geodezyjną inwentaryzację
powykonawczą sieci uzbrojenia terenu i obiektów, nanieść zmiany na mapę zasadniczą uzyskując potwierdzenie
właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
Wskazane jest przed przystąpieniem do robót wykonać dokumentację fotograficzną z opisem stanu istniejącego
budynków znajdujących w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego (w tym ścian i stropów od wewnątrz w
pomieszczeniach od strony prowadzonych robót z wyszczególnieniem i opisem istn. zarysowań i pęknięć).
Powyższe ma na celu uniknięcie bezpodstawnych pozwów o odszkodowanie w zakresie szkód, których przyczyną
nie mogły być prace budowlane związane z rozbudową układu komunikacyjnego. Należy to czynić komisyjnie.
W przypadku odmowy wpuszczenia komisji do w/w budynków/pomieszczeń należy na tę okoliczność sporządzić
stosowny protokół podpisany minimum przez Kierownika Budowy i Inżyniera.
Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania placu budowy, utrzymanie w należytym stanie oznakowania
czasowej organizacji ruchu oraz usunięcie oznakowania po zakończeniu robót.
Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót do wyznaczenia granic pasa drogowego.
1.5.3.

Zgodno ć Robót z Dokumentacj Projektow i ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie
może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomić Inżyniera, który spowoduje wykonanie odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności
opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały
będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane
za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 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 ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość
elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie ryczałtowej.
1.5.4.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia
i odbioru ostatecznego Robót.
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji

Umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót, Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać
tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne
środki niezbędne do ochrony Robót, wygody społeczności i innych.
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.
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy,
w sposób uzgodniony z Inżynierem.
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem.
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych. 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 ryczałtową.
1.5.5.

Ochrona rodowiska 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 zapewnić należyte:






Zabezpieczenie drzew przed wpływem nadmiernego zagęszczenia gruntu, przysypaniem
i
uszkodzeniami
mechanicznymi.
Zabezpieczenie nawierzchni dróg dojazdowych, przewożonego gruntu przed nadmiernym pyleniem poprzez
przygotowanie odpowiedniej nawierzchni drogowej, zapewnienie odpowiedniej wilgotności gruntu i
zabezpieczenie go podczas transportu.
Minimalizację uciążliwości akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosowanie urządzeń
i
maszyn
spełniających polskie normy i rozporządzenia w zakresie emisji
hałasu do środowiska oraz unikanie
prowadzenia związanych ze znaczną emisją
hałasu w porze nocnej, zwłaszcza w pobliżu zabudowy
mieszkaniowej.
Organizowanie prac budowlanych w ten sposób, aby ograniczyć przelewanie paliw i lepiszcz w miejscu budowy
– co w razie awarii może spowodować zanieczyszczenie gruntu.
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 dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie ryczałtowej.
1.5.6.

Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
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.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie ryczałtowej.
1.5.7.

Wyroby i materiały szkodliwe dla otoczenia

Wyroby i materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia wyrobów i materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie wyroby i materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych wyrobów i materiałów na środowisko.
Wyroby i materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość
zanika (11p. 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.
Zgodnie z zapisami SIWZ – rozdział V Opis przedmiotu zamówienia pkt 8 ppkt 6:
Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót wymagające wywozu np. gruz, urobek
ziemny, materiał z karczowania i wycinki drzew i krzewów itp. będą stanowiły własność Wykonawcy. Wykonawca jest
wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z
późń. zm.)
Jako wytwarzający odpady Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z
następujących ustaw:
- Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2013.1232 z późn.zm.)
- Ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późń. zm.)

1.5.8.

Ochrona własno ci 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 uzyska z Powiatowego Wydziału Geodezji
informacje o instalacjach podziemnych wykonanych od daty sporządzenia planu zagospodarowania z projektu do terminu
rozpoczęcia wykopów. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urządzeń w czasie trwania budowy oraz tych, o których sam uzyskać informacje.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane
władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego oraz instalacji o
których sam winien uzyskać informacje.
1.5.9.

Ograniczenie obci że osi pojazdów

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od
właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim
przewozie będzie powiadamiał Inżyniera. Inżynier może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały
usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót
w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera.
1.5.10. Bezpiecze stwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
Kierownik budowy opracuje Plan BIOZ. 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.
Wszyscy pracownicy Wykonawcy wykonujące prace na drodze po której odbywa się ruch publiczny będą w jaskrawych
ubraniach np. pomarańczowych, a od zmroku do świtu w ubraniach z elementami odblaskowymi.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie
i są uwzględnione w cenie ryczałtowej.
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 Inżyniera.
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki
sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru
ostatecznego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć Roboty
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie ryczałtowej.
1.5.12. Stosowanie si do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania,
obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie ryczałtowej.
1.5.13. Równoważno ć norm i przepisów prawnych
Gdziekolwiek w Umowie powoływane są konkretne normy lub zbiory przepisów, które spełniać mają materiały, wytwórnie
i inne zapasy będące przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania i zbadania, stosować się będą obowiązujące
przepisy najnowszego wydania lub wydania poprawione odnośnie norm i zbiorów przepisów, chyba że w Umowie
stwierdza się wyraźnie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przepisów mają charakter ogólnokrajowy, lub odnoszą się
do konkretnego regionu, zostaną przyjęte inne obowiązujące normy, które zapewniają wykonanie na zasadniczo równym
lub większym poziomie niż wymagany przez wcześniej wyszczególnione normy i zbiory przepisów pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia na piśmie przez Inżyniera.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie ryczałtowej.
1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych
poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier po uzgodnieniu z Zamawiającym
i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy uwzględnić w cenie
ryczałtowej.
1.5.14. Zaplecze Zamawiaj cego
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu, Inżynierowi i Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego
pomieszczenie biurowe celem przeprowadzania rad budowy. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ryczałtowej.
1.5.15. Zaplecze Wykonawcy
Zaplecze Wykonawcy znajdować się powinno na placu budowy, bądź w jego bliskim sąsiedztwie i składać się z
niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów składowych oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do
realizacji.
a) Urządzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbędnych urządzeń, instalacji,
dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów i zabezpieczeń potrzebnych Wykonawcy przy realizacji
Robót.
b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem
powyższego Zaplecza.
c) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i
wewnętrznych, biur, placów zabezpieczeń, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie ryczałtowej.
2.

MATERIAŁY
2.1.

Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do
Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia
przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii (części) 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.
Wartość użytych Materiałów stanowią koszty materiału wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków
i transportu na Teren Budowy.
2.2.

Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Nie przewiduje się z wyjątkiem wyrobów budowlanych (materiałów) uzyskanych podczas prac rozbiórkowych w pasie
drogowym nadających się do wbudowania, które będą stanowią własność Zamawiającego i winny być dostarczone na
bazę Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu , ulica Gryfitów 8..
Zgodnie z zapisami SIWZ – rozdział V Opis przedmiotu zamówienia pkt 8 ppkt 6:
Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót wymagające wywozu np. gruz, urobek
ziemny, materiał z karczowania i wycinki drzew i krzewów itp. będą stanowiły własność Wykonawcy. Wykonawca jest
wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z
późń. zm.)
Jako wytwarzający odpady Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z
następujących ustaw:
- Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2013.1232 z późn.zm.)
- Ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późń. zm.)

2.3.

Inspekcja wytwórni wyrobów budowlanych

Wytwórnie wyrobów budowlanych mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki wyrobów budowlanych mogą być pobierane w celu
sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii wyrobów budowlanych pod
względem jakości.
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki:
a)
b)
c)

Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta wyrobów budowlanych w czasie
przeprowadzania inspekcji,
Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja
wyrobów budowlanych przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inżyniera

zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach
2.4.

Wyroby budowlane nie odpowiadaj ce wymaganiom

Wyroby budowlane (materiały) nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy i złożone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcy. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych
wyrobów budowlanych do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych wyrobów budowlanych
zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budowlane, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem
2.5.

Przechowywanie i składowanie wyrobów budowlanych i materiałów

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane wyroby budowlane (materiały), do czasu gdy będą one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i
były dostępne do kontroli przez Inżyniera.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera.
Wyroby budowlane (materiały) uzyskane z rozbiórki nadające się do wbudowania stanowią własność
Zamawiającego i winny być dostarczone na bazę Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu , ulica Gryfitów 8.
Zgodnie z zapisami SIWZ – rozdział V Opis przedmiotu zamówienia pkt 8 ppkt 6:
Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót wymagające wywozu np. gruz, urobek
ziemny, materiał z karczowania i wycinki drzew i krzewów itp. będą stanowiły własność Wykonawcy. Wykonawca jest
wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z
późń. zm.)
Jako wytwarzający odpady Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z
następujących ustaw:
- Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2013.1232 z późn.zm.)
- Ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późń. zm.)
3.

SPRZ T

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót,
zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony
i zaakceptowany przez Inżyniera.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Umową. Sprzęt będący własnością
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań
okresowych tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
Umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie ryczałtowej.
4.

TRANSPORT

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów (sprzętu) na i
z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość
wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Jeżeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uważa się że, dla materiałów, odpadów
i sprzętu: transport, odwiezienie, dostarczenie, zapewnienie, wywiezienie, wywóz itp. obejmuje również załadunek,
przeładunek i wyładunek na środki transportu.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie
i są uwzględnione w cenie ryczałtowej.

5.

WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i
wykonywanych Robót.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów
Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez
Inżyniera.
Wykonawca założy, w razie konieczności, osnowę realizacyjną, w oparciu o którą będzie prowadził roboty. Koszt
wykonania osnowy realizacyjnej zostanie uwzględniony w cenie ryczałtowej i nie podlega dodatkowej zapłacie.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli
wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach
sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inżyniera uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na
rozważaną kwestię.
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie ryczałtowej.
6.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1.

Program zapewnienia jako ci (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia jakości,
w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inżyniera.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:
-

organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
sposób zapewnienia bhp,
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót,
system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót,
wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium,
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów
sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
-

wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów Robót,
sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie ryczałtowej.
6.2.

Zasady kontroli jako ci Robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do
pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W

przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić
wykonanie Robót zgodnie z Umową.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury
badań.
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma
użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wykonawca ma obowiązek przedkładania Inżynierowi sporządzonych przez siebie recept do zatwierdzenia. Recepty
powinny być dostarczane wraz z próbkami materiałów w ilościach wystarczających do wykonania niezbędnych
badań. 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.
Inżynier i Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 3 dni przed
przystąpieniem do pobrania próbek Wykonawca powiadomi Inżyniera o miejscu i sposobie pobrania próbek.
Na zlecenie Inżyniera po akceptacji Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ryczałtowej.
6.4.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inżyniera.
Na 3 dni przed przystąpieniem do każdego pomiaru lub badania , Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do
akceptacji Inżyniera.
Wyniki pomiarów geodezyjnych będą przekazywane w formie szkiców uzupełnionych współrzędnymi x,y,z w wersji
cyfrowej oraz wydruku.
Wykonawca robót budowlanych wykonuje badania laboratoryjne uj te w SST na własny koszt w laboratorium nie
należ cym do wykonawcy i podwykonawcy robót zaakceptowanym przez Inżyniera oraz Inwestora.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie ryczałtowej.
6.5.

Raporty z bada

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w
terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie ryczałtowej.
6.6.

Badania prowadzone przez Inżyniera lub Zamawiaj cego

Do celów kontroli Inżynier lub Zamawiający jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania
materiałów oraz pomiarów geodezyjnych, a Wykonawca powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. Inżynier lub
Zamawiający dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność
materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST na podstawie wyników badań kontrolnych dostarczonych przez
Wykonawcę.
Inżynier lub Zamawiający ma prawo prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier lub Zamawiający oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją i SST. Może również zlecić przeprowadzenie powtórnych lub
dodatkowych badań niezależnej jednostce. Koszty wszystkich dodatkowych badań i pomiarów pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
6.7.

Certyfikaty i deklaracje

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, właściwych przepisów i
dokumentów technicznych.
–
certyfikaty zgodności – WE zgodnie z dyrektywą 89/106/EWG Rady Wspólnot Europejskich
dotyczącej wyrobów budowlanych (dyrektywa o wyrobach budowlanych – CPD) w brzmieniu
dyrektywy 93/68/EWG Rady wspólnot Europejskich.
–
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
–
Polską Normą lub
–
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie
są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone
przez Wykonawcę Inżynierowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
–

6.8.

Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do odbioru ostatecznego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone
datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inżyniera,
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych
odbiorów Robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- 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,
- inne istotne informacje o przebiegu Robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do
ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną
Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.
(2) Ksi żka Obmiarów (nie obowi zuje ze wzgl du na rozliczenie ryczałtowe)
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, znaki CE lub znaki budowlane
wyrobów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być
udostępnione na każde życzenie Inżyniera.
(4) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru Robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie
Zamawiającego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie ryczałtowej.
7.

OBMIAR ROBÓT – rozliczenie inwestycji jest ryczałtowe, a według dokumentacji i zapisów SST
przedmiar robót stanowi materiał pogl dowy.
7.1.

Ogólne zasady Geodezyjnego Obmiaru Robót

Geodezyjny Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i
ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót.
Geodezyjnego Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych
Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilościach podanych w Przedmiarze Robót (który jest stanowi materiał poglądowy) lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie ryczałtowej.
7.2.

Zasady okre lania ilo ci Robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3
jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.
7.3.

Urz dzenia i sprz t pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inżyniera.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania
Robót. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ryczałtowej.
7.4.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Geodezyjne Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a także w
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.
Geodezyjny Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Geodezyjny Obmiar Robót
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny..
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie ryczałtowej.
8.

ODBIÓR ROBÓT - rozliczenie inwestycji jest ryczałtowe
8.1.

Rodzaje odbiorów robót – rozliczenie inwestycji jest ryczałtowe

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu ,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2.

Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier.
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżyniera na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i
uprzednimi ustaleniami.
Inżynier może żądać odkrycia robót zakrytych, jeśli nie zostały zgłoszone do odbioru lub odmówić płatności za te
roboty.
Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w
cenę kontraktową.

8.3.

Odbiór cz

ciowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje
się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier
8.4.
8.4.1.

Odbiór ostateczny Robót

Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i umowy.
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.
Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez
Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót
zanikających i ulegających zakryciu.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie ryczałtowej.
8.4.2.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego Robót
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie
realizacji Umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dzienniki Budowy (oryginał).
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST
6. Informacja o znakach CE i znakach budowlanych wyrobów umieszczone na opakowaniach lub dołączone do
dokumentów handlowych oraz oświadczenia o zgodności.
7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących gdy takie by zaistniały (np. na przełożenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom
urządzeń.
9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu w formie elektronicznej edytowalnej na
płycie CD wg programu uzgodnionego z Zamawiającym oraz wydruku (4 egzemplarzy).
10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. w formie elektronicznej
edytowalnej na płycie CD wg programu uzgodnionego z Zamawiającym oraz wydruku (4 egz.).
11. Operat usytuowania punktów pomiarowych,
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie ryczałtowej.
8.5.

ODBIÓR POGWARANCYJNY

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny Robót
9.

PODSTAWA PŁATNO CI

9.1

USTALENIA OGÓLNE

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę. Cena ryczałtowa będzie
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.
–
–
–
–

Cena ryczałtowa Robót będzie obejmować:
robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami
wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu
na Teren Budowy.
wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami
koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

–

podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9.2

WARUNKI KONTRAKTU I WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ D 00.00.00

Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji
Technicznej D 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w
kosztorysie

9.3 OBJAZDY, PRZEJAZDY I ORGANIZACJA RUCHU
Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a)
Opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji
Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnień wynikających z postępu Robót.
(b)
Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa
ruchu.
(c)
Opłaty/dzierżawy terenu
(d)
Przygotowanie terenu
(e)
Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i
drenażu.
(f)
Tymczasowa przebudowa urządzeń obcych.
Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a)
Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań
poziomych, barier i świateł
(b)
Utrzymanie płynności ruchu publicznego.

pionowych,

Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a)
Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania
b)
Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
ńŃ. PRZEPISY ZWI ZANE
1. Ustawa o zamówieniach publicznych ( Dz. U z 2013 poz. 907 z późniejszymi zmianami
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2013 poz. 1409 z późniejszymi zmianami) ).
3. Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U z 1995 roku nr 136 poz. 672)
4. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).
5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015, poz. 520).
6. Warunki Kontraktu.
7. Dane Kontraktowe.
8. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. – brzmienie od 25 lutego 2013 r. - Dz. U Nr 2015 poz.
460)
9. Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. – brzmienie od 27 lutego 2013 r. – Dz. U Nr
2013 poz. 267
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych
dla znaków i sygnałów świetlnych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu i warunków ich umieszczania na
drogach Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z 2003 r. zał. 4
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych Dz. U. nr 47 poz. 401 z 2003 r.

D-01.01.01

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW

WYSOKO CIOWYCH

1.

WST P

1.1.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów wysokościowych dla zadania:
„„Przebudowy ulicy Polnej w miejscowości Ustronie Morskie – droga powiatowa nr 0274Z (nowa numeracja
3323Z) – etap II ”.
1.2.

Zakres stosowania SST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowią dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na
zadanie: „Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Ustronie Morskie – droga powiatowa nr 0274Z (nowa
numeracja 3323Z) ” – etap II. Za wykonanie ww. zadania zgodnie z umową będzie przysługiwać wynagrodzenie
ryczałtowe.
1.3.

Zakres robót obj tych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynnościami
umożliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie trasy i punktów wysokościowych związanych z przebudową ulicy
Polnej w miejscowości Ustronie Morskie – droga powiatowa nr 0274Z (nowa numeracja 3323Z) ” – etap II.
Uzupełnienie opisu robót pomiarowych dla ww. inwestycji stanowi projekt przebudowy.
1.3.1.

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą:
 sprawdzenie i wyznaczenie sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów
wysokościowych,
 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),
 wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób
ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie,
 wytyczenie obiektów inżynierskich,
 przeniesienie znaków geodezyjnych,
 wznowienie punktów granicznych pasa drogowego z ich stałą stabilizacją.
1.4.
1.4.1.

Okre lenia podstawowe
Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt
trasy.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5.

Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2.

MATERIAŁY

2.1.

Ogólne wymagania dotycz ce materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2.
2.2.

Rodzaje materiałów

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki
betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć
średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około
0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05
m.

3.

SPRZ T

3.1.

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2.

Sprz t pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt:
 teodolity lub tachimetry,
 niwelatory,
 dalmierze,
 tyczki,
 łaty,
 taśmy stalowe, szpilki.
 sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.
4.

TRANSPORT

4.1.

Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2.

Transport sprz tu i materiałów

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.

Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2.

Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przed przystąpieniem do robót
Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia
robót.
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów
głównych trasy i (lub) reperów roboczych.
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem
wyników pomiarów przez Inżyniera.
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia
określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń
powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót.
Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone
na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy.
5.3.

Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysoko ciowych

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali
drewnianych lub słupków betonowych.
5.4.

Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej
w dokumentacji projektowej.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie może być
większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do
rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej.
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2.
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami po
obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót.
5.5.

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu
(określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera.
Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki. Profilowanie przekrojów
poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym z dokumentacją projektową.

6.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1.

Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy
prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7)
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.
6.2.

Kontrola jako ci prac pomiarowych

Sprawdzenie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad:
 oś drogi należy sprawdzić na wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach, w poziomie oraz w
punktach charakterystycznych obiektu inżynierskiego
 robocze punkty wysokościowe należ sprawdzić niwelatorem na całej długości budowanego odcinka
 wyznaczenie nasypów i wykopów należ sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą co najmniej w 5
miejscach na długości opracowanego odcinka drogi oraz w miejscach budzących wątpliwości.
7.

OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
Jednostką obmiarową jest:
 km [kilometr] odtworzonej trasy w terenie oraz przeprowadzonych pomiarów w ramach tyczenia obiektu
inżynierskiego,
 szt [sztuka] opracowanie szkicu przebiegu granic prawnych w terenie i ich stabilizacja.
8.

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów
geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi.
Odbiór zastabilizowanego pasa drogowego odbywa się na podstawie przedłożonego operatu, przez :
 sprawdzenie w terenie poprawności zastabilizowanych punktów,
 pomiar kontrolny na wybranych punktach,
 skonfrontowanie danych zawartych w operacie z terenem,
 sprawdzenie kompletności operatu.
9.

PODSTAWA PŁATNO CI

Zapłatę za zakres czynności należy ująć w cenie ryczałtowej na warunkach określonych w umowie.
Cena 1 km wykonania robót obejmuje:
dostarczenie materiałów pomocniczych,
sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,
uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,
wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,
zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie.
10.

PRZEPISY ZWI ZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych, GUGiK 1988.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1988.
Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna, GUGiK 1986.
Instrukcja techniczna G-2.Szczegółowa pozioma i wysokościowa osnowa geodezyjna i przeliczenia współrzędnych
między układami, GUGiK 2001.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe metodami bezpośrednimi, GUGiK 2007.
Wytyczne techniczne G-3.1. Pomiary i opracowania realizacyjne, GUGiK 2007.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1987.
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1.
1.1.

ZDJ CIE WARSTWY HUMUSU

WST P
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych ze zdjęciem warstwy humusu w ramach realizacji zadania:
„Przebudowy ulicy Polnej w miejscowości Ustronie Morskie – droga powiatowa nr 0274Z (nowa numeracja
3323Z) – etap II”.
1.2.

Zakres stosowania SST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowią dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na
zadanie: „Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Ustronie Morskie – droga powiatowa nr 0274Z (nowa
numeracja 3323Z) ” – etap II. Za wykonanie ww. zadania zgodnie z umową będzie przysługiwać wynagrodzenie
ryczałtowe.
1.3.

Zakres robót obj tych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót wykonywanych w ramach robót
przygotowawczych i związanych ze zdjęciem warstwy humusu gr. 15 cm w pasie drogowym.
1.4. Okre lenia podstawowe.
1.4.1. Warstwa humusu – warstwa ziemi roślinnej urodzajnej.
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2.

MATERIAŁY

Nie występują.
3.
3.1.

SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprz t do zdj cia humusu i/lub darniny
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadającej się do powtórnego użycia
należy stosować:
 równiarki,
 spycharki,
 łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe
wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe,
 koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą zastosowania takiego
sprzętu.
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy darniny nadającej się do powtórnego użycia, należy stosować:
 noże do cięcia darniny według zasad określonych w p. 5.3,
 łopaty i szpadle.
4.
4.1.

TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport humusu i darniny
Nadmiar zdjętego humusu (ziemi roślinnej) transportowany będzie na odkład dowolnymi środkami transportu,
samowyładowczymi (samochody, ciągniki z przyczepami).
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.

Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony z humusu i/lub darniny.
5.2. Zdj cie warstwy humusu
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu skarp, zakładaniu
trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych w dokumentacji projektowej.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inżyniera.
Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić
zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo
stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie.
Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach określonych w
dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera.
Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana
przez Inżyniera, według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia
czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu.
Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez
Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez
pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć
zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.
6.
6.1.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola usuni cia humusu lub/i darniny
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu lub/i darniny.
W szczególności kontroli podlega zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową, tj.:
 powierzchnia zdjęcia humusu
 grubość zdjętej warstwy humusu
 prawidłowość spryzmowania humusu.
7.
7.1.

OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m [metr kwadratowy] zdjętej warstwy humusu lub/i darniny o grubości określonej w
Dokumentacji Projektowej.
2

8.

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
9.
9.1.

PODSTAWA PŁATNO CI
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci

Zapłatę za zakres czynności należy ująć w cenie ryczałtowej na warunkach określonych w umowie.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
2

Cena wykonania m robót obejmuje:
 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,
 prace pomiarowe i przygotowawcze,
 zdjęcie humusu wraz z odwiezieniem lub składowaniem (humus do wbudowania),
 zdjęcie darniny wraz z odwiezieniem,
 wykonanie wszystkich wymaganych pomiarów i badań,
 uporządkowanie terenu robót.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
Nie występują.

D-01.02.04

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC

1. WST P
1.1.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
rozbiórką elementów dróg, dla zadania:
„Przebudowy ulicy Polnej w miejscowości Ustronie Morskie – droga powiatowa nr 0274Z (nowa numeracja
3323Z) ” - etap II.
1.2.

Zakres stosowania SST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowią dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na
zadanie: „Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Ustronie Morskie – droga powiatowa nr 0274Z (nowa
numeracja 3323Z) ” – etap II. Za wykonanie ww. zadania zgodnie z umową będzie przysługiwać wynagrodzenie
ryczałtowe.
1.3.

Zakres robót obj tych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych w obrębie terenu
budowy i obejmują rozbiórki nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych pełnych o szer. 0,80 – 1,50 m x 3,00 m gr. 15
2
cm o powierzchni ca 3957 m (po wcześniejszych sfrezowaniu ist. nawierzchni asfaltowej) oraz elementów
oznakowania i elementów ulic (krawężniki, obrzeża).
1.4.

Okre lenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5.

Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1.

Ogólne wymagania dotycz ce materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2.
Zgodnie z zapisami SIWZ – rozdział V Opis przedmiotu zamówienia pkt 8 ppkt 6:
Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót wymagające wywozu np. gruz, urobek
ziemny, materiał z karczowania i wycinki drzew i krzewów itp. będą stanowiły własność Wykonawcy. Wykonawca jest
wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z
późń. zm.)
Jako wytwarzający odpady Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z
następujących ustaw:
- Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2013.1232 z późn.zm.)
- Ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późń. zm.)
3. SPRZ T
3.1.

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2.

Sprz t do rozbiórki

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub
inny zaakceptowany przez Inżyniera:
 dźwigi samochodowe lub samojezdne
 spycharki,
 ładowarki,
 młoty pneumatyczne,
 samochody ciężarowe skrzyniowe lub samowyładowcze,
 zrywarki.

4. TRANSPORT
4.1.

Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2.

Transport materiałów z rozbiórki

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.

Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2.

Wykonanie robót rozbiórkowych

Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w
pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazanych przez Inżyniera.
Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Inżynier może polecić
Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów.
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub przez Inżyniera.
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych
uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce
określone w SST lub wskazane przez Inżyniera.
Przeznaczenie materiałów z rozbiórki należy uzgodnić z Zamawiającym.
Materiały przewidziane do odzysku (np. znaki) należy załadować na środki transportowe i odwieźć w miejsce
złożenia tj. na plac składowy Bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu ul. Gryfitów 8. Tam należy je
rozładować, ułożyć w regularnych pryzmach i przekazać protokolarnie Kierownikowi Bazy. Przekazanie
Zamawiającemu materiałów przewidzianych do odzysku wymaga od Wykonawcy sporządzenia odpowiedniego
protokołu zdawczo-odbiorowego. Pozostałe materiały należy odwieźć na składowisko Wykonawcy przy zachowaniu
przepisów odnośnie ochrony środowiska.
Zgodnie z zapisami SIWZ – rozdział V Opis przedmiotu zamówienia pkt 8 ppkt 6:
Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót wymagające wywozu np. gruz, urobek
ziemny, materiał z karczowania i wycinki drzew i krzewów itp. będą stanowiły własność Wykonawcy. Wykonawca jest
wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z
późń. zm.)
Jako wytwarzający odpady Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z
następujących ustaw:
- Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2013.1232 z późn.zm.)
- Ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późń. zm.)
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1.

Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2.

Kontrola jako ci robót rozbiórkowych

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni powinno spełniać
odpowiednie wymagania określone w punkcie 5.3. i 5.4. niniejszej SST.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2.

Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ulic jest :
2
- m [metr kwadratowy] rozbiórki nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych pełnych o szer. 0,80 – 1,50 m x 3,00 m
gr. 15 cm,,
- szt [sztuka] dla słupka, znaku, drogowskazu,
wg założeń Dokumentacji Projektowej, niniejszej SST oraz pomiaru w terenie.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
9. PODSTAWA PŁATNO CI
Zapłatę za zakres czynności należy ująć w cenie ryczałtowej na warunkach określonych w umowie.

Cena rozebrania m nawierzchni rozbiórki nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych pełnych o szer. 0,80 – 1,50 m x
3,00 m gr. 15 cm obejmuje:
 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,
 wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,
 rozebranie nawierzchni i podbudowy,
 przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem na
poboczu,
 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki na składowisko Zamawiającego lub na składowisko
Wykonawcy wraz z kosztami składowania,
 wykonanie wszystkich wymaganych pomiarów i badań,
 wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki.
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Cena rozebrania szt słupka lub znaku obejmuje:
 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,
 wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,
 wykonanie robót ziemnych,
 rozebranie znaków i słupków,
 przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem na
poboczu,
 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki na składowisko Zamawiającego lub na składowisko
Wykonawcy wraz z kosztami składowania,
 wykonanie wszystkich wymaganych pomiarów i badań,
 wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki.
UWAGA: W cenie jednostkowej robót należy wliczyć koszt opracowania projektu technologicznego rozbiórek.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
PN-D-95017
PN-D-96000

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia

D-02.00.01

1.

WST P

1.1.

Przedmiot SST

ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
liniowych robót ziemnych związanych z realizacją zadania:
„Przebudowy ulicy Polnej w miejscowości Ustronie Morskie – droga powiatowa nr 0274Z (nowa numeracja
3323Z) ” – etap II.
1.2.

Zakres stosowania SST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowią dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na
zadanie: „Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Ustronie Morskie – droga powiatowa nr 0274Z (nowa
numeracja 3323Z) ” – etap II. Za wykonanie ww. zadania zgodnie z umową będzie przysługiwać wynagrodzenie
ryczałtowe.
1.3.

Zakres robót obj tych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji dróg i obejmują:
 wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-IV),
 budowę nasypów drogowych.
1.4.

Okre lenia 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.

Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.

1.4.3.

Wysoko ć nasypu lub gł boko ć wykopu - ró nica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4.

Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza ni 1 m.

1.4.5.

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

1.4.6.

Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m.

1.4.7.

Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza ni 1 m.

1.4.8.

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

1.4.9.

Wykop gł boki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym i długotrwałym
osiadaniem pod obcią eniem.
1.4.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują
zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie
Rc ponad 0,2 MPa; wymaga u ycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.
1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, poło one w obrębie pasa robót drogowych.
1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, poło one poza pasem robót drogowych.
1.4.14. 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.
1.4.15. Wskaźnik zag szczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg
wzoru:

Is 

d
ds

gdzie:
3
ρd
gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m ),
ρds
maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w
normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, słu ąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych,
3
(g/cm ).

1.4.16. Wskaźnik różnoziarnisto ci - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona
wg wzoru:

U
gdzie:
d60
d10

-

d60
d10

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

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5.

Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2.

MATERIAŁY (GRUNTY)

2.1.

Ogólne wymagania dotycz ce materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2.
Nale y zastosować materiały posiadające certyfikat zgodności – Wź zgodnie z dyrektywą 89/106/źWż Rady
Wspólnot źuropejskich dotyczącej wyrobów budowlanych (dyrektywa o wyrobach budowlanych – CPD) w brzmieniu
dyrektywy 93/68/EWG Rady wspólnot Europejskich.
2.2.

Podział gruntów

Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich odspajania podaje tablica
1. W wymienionej tablicy określono przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie
naturalnym oraz współczynników spulchnienia.
Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 2.
2.3.

Zasady wykorzystania gruntów

żrunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypów. żrunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko
wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem In yniera.
Je eli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały
za zgodą In yniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym ni budowa nasypów
lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równowa nej objętości
gruntów przydatnych ze ródeł własnych, zaakceptowanych przez In yniera.
żrunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Miejsce
odkładu ma zapewnić Wykonawca i musi być ono zaakceptowane przez In yniera. In ynier mo e nakazać
pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia
lub nadmiernej wilgotności.
Tablica 1. Podział gruntów i innych materiałów na kategorie.

Kategoria

1

2

żęstość
objętościowa w
stanie
naturalnym
3
kN/m

Przeciętne
spulchnienie po
odspojeniu
w % od pierwotnej
1)
objętości

Piasek suchy bez spoiwa
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa
Torf bez korzeni
Popioły lotne niezle ałe

15,7
11,8
9,8
11,8

od 5 do 15
od 5 do 15
od 20 do 30
od 5 do 15

Piasek wilgotny
Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, twardoplastyczne i
plastyczne
żleba uprawna z darniną lub korzeniami grubości do 30 mm
Torf z korzeniami grubości do 30 mm
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tłuczniem lub
odpadkami drewna
wir bez spoiwa lub małospoisty

16,7
17,7
12,7
10,8

od 15 do 25
od 15 do 25
od 15 do 25
od 20 do 30

16,7
16,7

od 15 do 25
od 15 do 25

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału

3

Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, półzwarte
Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30 mm
Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm
Nasyp zle ały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z gruzem,
tłuczniem lub odpadkami drewna

18,6
13,7
13,7

od 20 do 30
od 20 do 30
od 20 do 30

18,6

od 20 do 30

Glina, glina cię ka i iły wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne,
bez głazów
Mady i namuły gliniaste rzeczne

19,6
17,7
19,6
17,7
Popioły lotne zle ałe
19,6
1)
Mniejsze wartości stosować przy obliczaniu ilości materiałów na warstwy nasypów przed ich
większe wartości przy obliczaniu objętości i ilości środków przewozowych.
4

od 20 do 30
od 20 do 30
od 20 do 30
zagęszczeniem,

Tablica 2. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205.
Lp.

Wyszczególnienie

Jednostki

Grupy gruntów

właściwości

Niewysadzinowe

Wątpliwe

Wysadzinowe

1

Rodzaj gruntu

wir
pospółka
piasek drobny

piasek pylasty
wir gliniasty
pospółka gliniasta

mało wysadzinowe
glina piaszczysta
zwięzła, glina
zwięzła, glina pylasta
zwięzła
bardzo wysadzino-we
piasek gliniasty
pył, glina
piaszczysta, glina

2

Zawartość cząstek
≤ 0,075 mm
≤ 0,02 mm

%

< 15
<3

od 15 do 30
od 3 do 10

> 30
> 10

3

Kapilarność bierna Hkb

m

< 1,0

≥ 1,0

> 1,0

4

Wska nik piaskowy WP

> 35

od 25 do 35

< 25

3.

SPRZ T

3.1.

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2.

Sprz t do robót ziemnych

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się mo liwością 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.).
4.

TRANSPORT

4.1.

Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2.

Transport gruntów

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału),
jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od 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 mo e być podstawą roszczeń Wykonawcy,
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na
piśmie przez In yniera.

5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.

Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2.

Dokładno ć wykonania wykopów i nasypów

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być większe ni ± 10
cm. Ró nica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie mo e przekraczać + 1 cm i -3 cm.
Szerokość korpusu nie mo e ró nić się od szerokości projektowanej o więcej ni ±10 cm, a krawędzie korony drogi
nie powinny mieć wyra nych załamań w planie.
Pochylenie skarp nie powinno ró nić się od projektowanego o więcej ni 10% jego wartości wyra onej tangensem
kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą
3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia
powierzchni.
W gruntach skalistych wymagania, dotyczące równości powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i równości skarp,
powinny być określone w dokumentacji projektowej i SST.
5.3.

Odwodnienia pasa robót ziemnych

Niezale nie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby
powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.
Je eli, 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 równie za dowieziony
grunt.
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
5.4.

Odwodnienie wykopów

Technologia wykonania wykopu musi umo liwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót
ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety.
W czasie robót ziemnych nale y zachować odpowiedni spadek podłu ny i nadać przekrojom poprzecznym spadki,
umo liwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania,
spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy ni 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy ni 2% w
przypadku gruntów niespoistych. Nale y 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.
ródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, nale y ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nale y odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.
5.5.

Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST.
Szerokość dna i głębokość rowu nie mogą ró nić się od wymiarów projektowanych o więcej ni ± 5 cm. Źokładność
wykonania skarp rowów powinna być zgodna z określoną dla skarp wykopów w SST D-02.01.01.
6.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1.

Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2.
6.2.1.

Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych
Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji określonymi
w pkt 5 oraz z dokumentacją projektową.
Szczególną uwagę nale y zwrócić na:
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.
6.2.2.

Sprawdzenie jakości wykonania robót

Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w punkcie 6 SST D-02.01.01, D02.02.01 oraz D-02.03.01.
6.3.
6.3.1.

Badania do odbioru korpusu ziemnego
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych
Lp.

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

Badana cecha

1

Pomiar szerokości korpusu
ziemnego

2

Pomiar szerokości dna
rowów

3
4

Pomiar pochylenia skarp
Pomiar równości powierzchni
korpusu
Pomiar równości skarp
Pomiar rzędnych powierzchni
korpusu ziemnego
Pomiar spadku podłu nego
powierzchni korpusu lub dna
rowu
Badanie zagęszczenia
gruntu

5
6
7

8

6.3.2.

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i
poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 200 m na
prostych, w punktach głównych łuku, co 100 m na
łukach o R ≥ 100 m co 50 m na łukach o R < 100 m
oraz w miejscach, które budzą wątpliwości

co 20m
Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m
oraz w punktach wątpliwych
Wska nik zagęszczenia określać dla ka dej uło onej
3
warstwy lecz nie rzadziej ni raz na ka de 500 m
nasypu

Szerokość korpusu ziemnego

Szerokość korpusu ziemnego nie mo e ró nić się od szerokości projektowanej o więcej ni ± 10 cm.
6.3.3.

Szerokość dna rowów

Szerokość dna rowów nie mo e ró nić się od szerokości projektowanej o więcej ni ± 5 cm.
6.3.4.

Rzędne korony korpusu ziemnego

Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą ró nić się od rzędnych projektowanych o więcej ni -3 cm lub +1 cm.
6.3.5.

Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie mo e ró nić się od pochylenia projektowanego o więcej ni
wyra onego tangensem kąta.
6.3.6.

10 % wartości pochylenia

Równość korony korpusu

Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3 cm.
6.3.7.

Równość skarp

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm.
6.3.8.

Spadek podłu ny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podłu ny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych
wysokościowych, nie mo e dawać ró nic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych ni -3 cm lub +1 cm.
6.3.9.

Zagęszczenie gruntu

Wska nik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien być zgodny z zało onym dla
odpowiedniej kategorii ruchu.
6.4.

Zasady post powania 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 yniera
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być
ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, In ynier mo e uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obni oną jakość.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2.

Obmiar robót ziemnych

Jednostka obmiarową jest m [metr sześcienny] wykonanych robót ziemnych zgodnie z Źokumentacją Projektową i
wymaganiami niniejszej SST.
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8.

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami In yniera, je eli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9.

PODSTAWA PŁATNO CI

Zapłatę za zakres czynności nale y ująć w cenie ryczałtowej na warunkach określonych w umowie.
10.

PRZEPISY ZWI ZANE

Normy
PN-B-02481:1998
PN-B-04481:1988
PN-S-02205:1998
PN-EN ISO
10318:2007
PN-EN 933-8:2012
BN-77/8931-12
PN-EN
9338:2012:2001

żrunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Geotekstylia – Terminologia
Źrogi samochodowe. Oznaczenie wska nika piaskowego
Oznaczenie wska nika zagęszczenia gruntu
Badania geometrycznych właściwości kruszyw Część 8: Ocena zawartości drobnych
cząstek Badanie wska nika piaskowego

Inne dokumenty
Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
Instrukcja badań podło a gruntowego budowli drogowych i mostowych, żŹŹP,Warszawa 1998.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBŹiM, Warszawa 1997.
Wytyczne wzmacniania podło a gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.

D-02.01.01

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH
I–V KATEGORII

1.

WST P

1.1.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
wykopów w gruntach I-V kategorii wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących realizacji
zadania:
„„Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Ustronie Morskie – droga powiatowa nr 0274Z (nowa numeracja
3323Z) ” – etap II.
1.2.

Zakres stosowania SST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na
zadanie: „Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Ustronie Morskie – droga powiatowa nr 0274Z (nowa
numeracja 3323Z) ” – etap II. Za wykonanie ww. zadania zgodnie z umową będzie przysługiwać wynagrodzenie
ryczałtowe.
1.3.

Zakres robót obj tych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w trakcie przebudowy drogi, a
obejmują one: wykopy (zgodnie z przekrojami poprzecznymi) i wywóz gruntu pozyskanego z wykopu lub jego odkład.
Wykonać przekopy próbne, przebieg urządzeń obcych oznakować i urządzenia zabezpieczyć.
1.4.

Okre lenia podstawowe

Podstawowe określenia zostały podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5.

Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.
2.

MATERIAŁY

Ogólne wymagania dla materiałów oraz sposobu ich składowania określono w SST D-02.00.01 pkt 2.
Właściwości gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w SST D-02.03.01, pkt 2.2.
Należy zastosować materiały posiadające certyfikat zgodności – WE zgodnie z dyrektywą 89/106/EWG Rady
Wspólnot Europejskich dotyczącej wyrobów budowlanych (dyrektywa o wyrobach budowlanych – CPD) w brzmieniu
dyrektywy 93/68/EWG Rady wspólnot Europejskich.
3.

SPRZ T

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w SST D-02.00.01 pkt 3.
4.

TRANSPORT

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w SST D-02.00.01 pkt 4.
Zgodnie z zapisami SIWZ – rozdział V Opis przedmiotu zamówienia pkt 8 ppkt 6:
Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót wymagające wywozu np. gruz, urobek
ziemny, materiał z karczowania i wycinki drzew i krzewów itp. będą stanowiły własność Wykonawcy. Wykonawca jest
wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z
późń. zm.)
Jako wytwarzający odpady Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z
następujących ustaw:
- Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2013.1232 z późn.zm.)
- Ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późń. zm.)
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.

Zasady prowadzenia robót

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w SST D-02.00.01 pkt 5.
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 robót ziemnych.
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 Inżyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odkład. O ile Inżynier dopuści czasowe składowanie odspojonych 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.
5.2.

Wymagania dotycz ce zag szczenia

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, dotyczące
minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tabela 1. Wg PN-S-02205, rys. 4

Strefa
korpusu

Kategoria ruchu KR 1-KR 2
wartość minimalna
wartość
wtórnego modułu
minimalna
odkształcenia
wskaźnika
(E2,[MPa])
zagęszczenia
grunty
grunty
(Is)
spoiste
niespoiste

Górna warstwa o gr. 20
cm
Na głębokości od 20 do
50 cm
od powierzchni robót
ziemnych

Kategoria ruchu KR 3-KR 6
wartość
wartość minimalna
minimalna
wtórnego modułu
wskaźnika
odkształcenia
zagęszczenia
(E2,[MPa])
grunty
grunty
(Is)
spoiste
niespoiste

1,00

100

100

1,00

120

120

0,97

60

80

1,00

60

80

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to
przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości I s podanych w tablicy 1.
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie
zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego
uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone w
STWiORB, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi.
5.3.

Ruch budowlany

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) powyżej
rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra.
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.
5.4.

Wykonanie odkładów.

Warunki ogólne i szczegółowe wykonania odkładów podano w SST D–02.03.01, pkt. 5.4.
5.5.

Wykonanie stopni w skarpach istniej cego nasypu

Zgodnie z dokumentacją projektową (rys. przekroje poprzeczne), należy, dla zabezpieczenia przed zsuwaniem się
nasypu, wykonać w zboczu stopnie o spadku górnej powierzchni, wynoszącym około 4% 1% i szerokości od 1,0 do
2,5 metra.
6.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1.

Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2.

Kontrola wykonania wykopów

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
 odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,
 zapewnienie stateczności skarp,
 odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
 dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),
 zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w punkcie 5.2.

7.

OBMIAR ROBÓT

7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-02.00.01 pkt 7.
7.2.

Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m
[metr sześcienny] wykonanego wykopu zgodnie z wymogami Dokumentacji
Projektowej i zasadami niniejszej SST.
W cenę jednostki obmiarowej wliczony jest wywóz gruntu lub przerzut na odkład.
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8.

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-02.00.01 pkt 8.
9.

PODSTAWA PŁATNO CI

Zapłatę za zakres czynności należy ująć w cenie ryczałtowej na warunkach określonych w umowie.
3

Cena wykonania 1 m wykopów w gruntach I-V kategorii obejmuje:
 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robót,
 wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie,
załadunek, przewiezienie i wyładunek,
 ew. odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
 profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,
 zagęszczenie powierzchni wykopu,
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
 rozplantowanie urobku na odkładzie,
 wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych,
 rekultywację terenu,
 wywóz nadmiaru urobku.
10.

PRZEPISY ZWI ZANE

D-02.03.01

WYKONANIE NASYPÓW

1. WST P
1.1.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
przy wykonaniu nasypów dla zadania:
„„Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Ustronie Morskie – droga powiatowa nr 0274Z (nowa numeracja
3323Z) ” – etap II.
1.2.

Zakres stosowania SST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na
zadanie: „Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Ustronie Morskie – droga powiatowa nr 0274Z (nowa
numeracja 3323Z) ” – etap II. Za wykonanie ww. zadania zgodnie z umową będzie przysługiwać wynagrodzenie
ryczałtowe.
1.3.

Zakres robót obj tych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu nasypów (zgodnie z
przekrojami poprzecznymi) wraz z zagęszczeniem z gruntu.
1.4.

Okre lenia podstawowe

1.4.1.

Drogowa budowla ziemna - budowa wykonana w gruncie albo z gruntu nasypowego, zapewniająca
stateczność budowli, odwodnienie i przyjęcie obcią eń od środków transportowych.

1.4.2.

Wysoko ć nasypu - ró nica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.

1.4.3.

Nasyp niski - nasyp którego wysokość jest mniejsza ni 1 m.

1.4.4.

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

1.4.5.

Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość jest większa ni 3 m.

1.4.6.

Górna warstwa nasypu - nasyp wykonany z materiału o odpowiednim wska niku wodoprzepuszczalności,
wykonany do wysokości 50 cm poni ej rzędnej osi koryta gruntowego.

1.4.7.

Dolna warstwa nasypu - nasyp wykonany z odpowiedniego gruntu, zalegający między nasypem górnym, a
terenem.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i OST D.00.00.00
„Wymagania ogólne”.
1.5.

Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i
poleceniami In yniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dla materiałów oraz sposobu ich składowania określono w SST D-02.00.01 pkt 2.
Nale y zastosować materiały posiadające certyfikat zgodności – Wź zgodnie z dyrektywą 89/106/źWż Rady
Wspólnot źuropejskich dotyczącej wyrobów budowlanych (dyrektywa o wyrobach budowlanych – CPD) w brzmieniu
dyrektywy 93/68/EWG Rady wspólnot Europejskich.
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu nasypów według zasad niniejszej SST są:
2.1.

Grunt nasypowy.

Grunt nasypowy nale y zastosować na istniejącym podło u do rzędnej proj. koryta jezdni i ciągu pieszo-rowerowego
(uwzględniającego wymianę gruntu – piasek średni stabilizowany mechanicznie).

Tablica 1. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998.
Przeznaczenie
Przydatne
Przydatne z zastrze eniami
Treść zastrze enia
Na dolne warstwy 1. Rozdrobnione grunty
1. Rozdrobnione grunty skaliste  gdy
pory
w
gruncie
nasypów poni ej
skaliste twarde oraz
miękkie
skalistym będą wypełnione
strefy
grunty kamieniste,
2. Zwietrzeliny
i
rumosze
gruntem lub materiałem
przemarzania
zwietrzelinowe, rumosze i
gliniaste
drobnoziarnistym
otoczaki
3. Piaski
pylaste,
piaski  gdy będą wbudowane w
2. wiry i pospółki, równie
gliniaste, pyły piaszczyste i
miejsca
suche
lub
gliniaste
pyły
zabezpieczone od wód
3. Piaski grubo, średnio i
4. Piaski
próchniczne,
z
gruntowych
i
drobnoziarniste,
wyjątkiem pylastych piasków
powierzchniowych
naturalne i łamane
próchnicznych
 do nasypów nie wy szych
4. Piaski gliniaste z
ni 3 m, zabezpieczonych
5. Gliny piaszczyste, gliny i
domieszką frakcji
przed zawilgoceniem
gliny pylaste oraz inne o wL 
wirowo-kamienistej
 w miejscach suchych lub
35%
(morenowe) o wska niku 6. żliny piaszczyste zwięzłe,
przejściowo zawilgoconych
ró noziarnis-tości U15
gliny zwięzłe i gliny pylaste  do nasypów nie wy szych
5. u le wielkopiecowe i
ni 3 m: zabezpieczonych
zwięzłe oraz inne grunty o
inne metalurgiczne ze
przed zawilgoceniem lub
granicy płynności wL od 35
starych zwałów (powy ej
po ulepszeniu spoiwami
do 60%
5 lat)
7. Wysiewki kamienne gliniaste  gdy
zwierciadło
wody
6. Łupki przywęgłowe
gruntowej znajduje się na
o zawartości frakcji iłowej
przepalone
ponad 2%
głębokości większej od
7. Wysiewki kamienne o
8. u le wielkopiecowe i inne
kapilarności biernej gruntu
zawartości frakcji iłowej
metalurgiczne z nowego
podło a
poni ej 2%
studzenia (do 5 lat)
 o ograniczonej podatności
9. Iłołupki
przywęglowe
na rozpad - łączne straty
nieprzepalone
masy do 5%
10.
Popioły
lotne
i  gdy wolne przestrzenie
mieszaniny
popiołowozostaną
wypełnione
u lowe
materiałem
drobnoziarnistym
 gdy zalegają w miejscach
suchych lub są izolowane
od wody
Na górne warstwy 1. wiry i pospółki
1. wiry i pospółki gliniaste
 pod warunkiem ulepszenia
nasypów w strefie 2. Piaski
grubo
i 2. Piaski pylaste i gliniaste
tych gruntów spoiwami,
przemarzania
średnioziarniste
3. Pyły piaszczyste i pyły
takimi jak: cement, wapno,
3. Iłołupki
przywęglowe 4. żliny o granicy płynności
aktywne popioły itp.
przepalone zawierające
mniejszej ni 35%
 drobnoziarniste
i
mniej ni
15% ziarn 5. Mieszaniny
popiołowonierozpadowe: straty masy
mniejszych od 0,075 mm
u lowe
z
węgla
do 1%
4. Wysiewki kamienne o
kamiennego
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Pospółka z kopalni - do wykonania nasypów na projektowanej trasie.

2.2.

Przydatność materiałów na nasyp nale y określić po wykonaniu następujących badań:






uziarnienie odpowiadające wymaganiom normy PN-86/B-02480,
wska nik ró noziarnistości > 5,
wska nik piaskowy > 35,
wodoprzepuszczalność K > 8 m/dobę
wska nik CBR > 25 %

Kwalifikacja gruntu nastąpi w oparciu o:

PN-86/B-02480
PN-88/B-04481
BN-75/8931-03
PN-55/B-04492
2.3.

żrunty budowlane. Podział, nazwy, symbole, określenia.
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i lotniskowych.
Grunty budowlane. Oznaczenie wska nika wodoprzepuszczalności

Źródła pozyskiwania materiałów

Wykonawca powinien zaproponować ródła dostaw materiałów i przedstawić wyniki badań jakości w ramach PZJ
oraz uzyskać na w/w dostawy akceptację In yniera.
Poszczególne asortymenty materiałów na nasypy powinny pochodzić z jednego ródła, dla ka dego oddzielnego
miejsca wbudowania.
3. SPRZ T
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w SST D-02.00.01 pkt 3.
Roboty ziemne związane z wykonaniem nasypów wykonywane będą ręcznie i mechanicznie.
Wyszczególnienie podstawowego sprzętu:
 Spycharka gąsienicowa (ró nej mocy) - roboty ziemne na niewielkich odległościach
 Koparka wieloczynnościowa
Sprzęt mechaniczny do zagęszczania gruntu w nasypach:
 walce statyczne gładkie - grubość warstw zagęszczanego gruntu w nasypie 10 – 20 cm
 płyty wibracyjne lekkie - grubość warstw zagęszczanego gruntu w nasypie 20 – 40 cm,
 płyty wibracyjne cię kie - grubość warstw zagęszczonego gruntu w nasypie 30 – 60 cm.
U yty przez Wykonawcę do wykonania nasypów sprzęt mechaniczny musi być sprawny technicznie i zaakceptowany
przez In yniera.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w SST D-02.00.01 pkt 4.
4.1.
Grunt na nasypy (pospółka) dowo ony z kopalni transportowany będzie dowolnymi środkami transportu samowyładowczymi (samochody, ciągniki z przyczepami).
4.2.
żrunt na nasypy z wykopu będzie transportowany taczkami, natomiast z ukopu dowolnymi środkami transportu samowyładowczymi (samochody, ciągniki z przyczepami).
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.

Ogólne warunki wykonania robot

Ogólne warunki wykonania robót podano w OST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2.

Ukop i dokop – nie dotyczy. Grunt nasypowy winien posiadać wiadectwo zgodno ci.

5.3.

Wykonanie nasypów

5.3.1.

Przygotowanie podło a w obrębie podstawy nasypu

Przed przystąpieniem do budowy nasypu nale y w obrębie jego podstawy zakończyć roboty przygotowawcze,
określone w SST D-01.00.00 „Roboty przygotowawcze”.
5.3.1.1 Zagęszczenie gruntów w podło u nasypów
Wykonawca powinien skontrolować wska nik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w górnej strefie podło a
nasypu, do głębokości 0,5 metra od powierzchni terenu. Je eli wartość wska nika zagęszczenia jest mniejsza ni
określona w tablicy 2, Wykonawca powinien dogęścić podło e tak, aby powy sze wymaganie zostało spełnione.
Je eli wartości wska nika zagęszczenia określone w tablicy 2 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie
zagęszczanie podło a, to nale y podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podło a, umo liwiające uzyskanie
wymaganych wartości wska nika zagęszczenia.
Tablica 2. Minimalne wartości wska nika zagęszczenia dla podło a nasypów do głębokości 0,5 m od
powierzchni terenu
Minimalna wartość Is dla:

Nasypy o wysokości

Dróg o ruchu do KR3

Dróg o ruchu KR3 – KR6

do 0,2 metra

1,0

1,0

ponad 0,2 metra do 0,5 metra

0,97

1,0

5.3.2.

Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów

Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być dokonany z uwzględnieniem zasad podanych w
punkcie 2.
5.3.3.
5.3.3.1.

Zasady wykonania nasypów
Ogólne zasady wykonywania nasypów

Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłu nego, które określono w
dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez In yniera.
W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania nale y przestrzegać
następujących zasad:
a) Nasypy nale y wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy powinny być
wznoszone równomiernie na całej szerokości.
b) żrubość warstwy w stanie lu nym powinna być odpowiednio dobrana w zale ności od rodzaju gruntu i sprzętu
u ywanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu mo e nastąpić dopiero po
stwierdzeniu przez In yniera prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej.
c) żrunty o ró nych właściwościach nale y wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubości na całej
szerokości nasypu. żrunty spoiste nale y wbudowywać w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu.
Warstwy gruntu przepuszczalnego nale y wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało przepuszczalnego ze
spadkiem górnej powierzchni około 4% ÷ 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie płaskim spadek powinien być
obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien być jednostronny, zgodny z jego pochyleniem.
Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemo liwiać lokalne gromadzenie się wody.
e) Je eli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia jest wykonana
z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny być ukształtowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona
poza nasyp z zastosowaniem ścieku. Takie ukształtowanie górnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega
powstaniu potencjalnych powierzchni poślizgu w gruncie tworzącym nasyp.
f) żórne warstwy nasypu, o grubości co najmniej 0,50 metra nale y wykonać z gruntów niewysadzinowych, o
5
wska niku wodoprzepuszczalności „k” nie mniejszym od 6x10- m/s i wska niku ró noziarnistości U>5.
g) Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o
grubości co najmniej 0,5 metra powy ej najwy szego poziomu wody, nale y wykonać z gruntu
przepuszczalnego.
h) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. In ynier mo e
dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.
5.3.3.2.

Wykonywanie nasypów na dojazdach do obiektów mostowych

Do wykonywania nasypów na dojazdach do obiektów mostowych, na długości równej długości klina odłamu, zaleca
się stosowanie gruntów stabilizowanych cementem.
Do wykonania nasypów na dojazdach do mostów i wiaduktów, bez ulepszania gruntów spoiwem, mogą być
stosowane wiry, pospółki, piaski średnioziarniste i gruboziarniste, o współczynniku wodoprzepuszczalności „k” nie
mniejszym od 8 m/dobę.
W czasie wykonywania nasypu na dojazdach nale y spełnić wymagania ogólne, sformułowane w p. 5.3.3.1. Wska nik
zagęszczenia gruntu Is powinien być nie mniejszy ni wymieniony w tab. 3.
5.3.3.3.

Wykonywanie nasypów nad przepustami

Nasypy w obrębie przepustów nale y wykonywać jednocześnie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrze
zagęszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza się wykonanie przepustów z innych poprzecznych elementów
odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych w poprzek uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas
wykonania nasypu w obrębie przekopu nale y uwzględnić wymagania określone w p. 5.5.
5.3.3.4.

Wykonywanie nasypów w okresie deszczów

Wykonywanie nasypów nale y przerwać, je eli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, to znaczy jest
większa od wilgotności optymalnej o więcej ni wartość tolerancji wg p. 5.3.4.3.
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu.
Osuszenie mo na przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym
albo hydratyzowanym.
W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy oraz korona nasypu po
zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki potrzebne do prawidłowego odwodnienia, według p.
5.3.3.1, poz. d).
W okresie deszczowym nie nale y pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. Je eli warstwa gruntu
niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie
zaakceptowanym przez In yniera, to mo e on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy.
5.3.3.5.

Wykonywanie nasypów w okresie mrozów

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest mo liwe osiągnięcie w nasypie
wymaganego wska nika zagęszczenia gruntów.
Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem lub lodem.

W czasie du ych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed wznowieniem prac nale y
usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu.
Je eli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie nale y jej przed rozmarznięciem zagęszczać ani układać
na niej następnych warstw.
5.3.4.
5.3.4.1.

Zagęszczenie gruntu
Ogólne zasady zagęszczania gruntu

Ka da warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozło eniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków.
Rozło one warstwy gruntu nale y zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi.
5.3.4.2.

żrubość warstwy

żrubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się określić
doświadczalnie dla ka dego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.3.4.5.
Orientacyjne wartości, dotyczące grubości warstw ró nych gruntów oraz liczby przejazdów ró nych maszyn do
zagęszczania podano w punkcie 3.
5.3.4.3.

Wilgotność gruntu

Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją:
+2 % jej wartości (grunty niespoiste),
+0%, -2% (grunty mało i średniospoiste),
+2%, -4% (mieszaniny popiołowo- u lowe)
Je eli wilgotność naturalna gruntu jest ni sza od wilgotności optymalnej z tolerancją jej wartości, to wilgotność gruntu
nale y zwiększyć przez dodanie wody.
Je eli wilgotność gruntu jest wy sza od wilgotności optymalnej z tolerancją jej wartości, grunt nale y osuszyć w
sposób mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykonać drena z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposób
osuszenia przewilgoconego gruntu powinien być zaakceptowany przez In yniera.
Sprawdzenie wilgotności gruntu nale y przeprowadzać laboratoryjnie, z częstotliwością określoną w punkcie 6.3.2 i
6.3.3.
5.3.4.4.

Wymagania dotyczące zagęszczania

W zale ności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy nale y określać za pomocą oznaczenia
wska nika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia.
Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie
z normą PN-S-02205 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Załącznik B” nale y stosować
tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest mo liwe określenie wska nika zagęszczenia Is, według BN77/8931-12.
Wska nik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN-77/8931-12, powinien na całej szerokości
korpusu spełniać wymagania podane w tablicy 3.
Tablica 3. Minimalne wartości wska nika zagęszczenia gruntu w nasypach
Min. warto ci wsk. zag szczenia gruntu IS w nasypach
Strefa nasypu poni ej konstrukcji
nawierzchni
Kategoria ruchu KR 3 - KR 6
Ruch mniejszy od KR 3
żórna warstwa o grubości 20 cm
Ni ej le ące warstwy nasypu do
głębokości od powierzchni robót
ziemnych - 1,2 m,
Warstwa nasypu od powierzchni
robót ziemnych poni ej - 1,2 m

1,00

1,00

1,00

0,97

0,97

0,95

Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntu, dla których trudne jest pomierzenie wska nika
zagęszczenia, przyjmuje się wartość wska nika odkształcenia Io, określonego zgodnie z normą PN-S-02205. Wska nik
odkształcenia nie powinien być większy ni :
a) dla wirów, pospółek i piasków:
2,2 przy wymaganej wartości Is>1,0, 2,5 przy wymaganej wartości Is< 1,0,
b) dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin pylastych, glin zwięzłych, iłów-2,0,
c) dla gruntów ró noziarnistych ( wirów gliniastych, pospółek gliniastych, glin piaszczystych zwięzłych)- 3,0,
d) dla narzutów kamiennych, rumoszy- 4,0,
e) dla gruntów antropogenicznych- na podstawie badań poligonowych.
Je eli badania kontrolne wyka ą, e zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca powinien spulchnić
warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Je eli powtórne zagęszczenie nie
spowoduje uzyskania wymaganego wska nika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować
nowy materiał, o ile In ynier nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy.

5.3.4.5.

Próbne zagęszczanie

Poletko doświadczalne dla próbnego zagęszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2, powinno być wykonane
na terenie oczyszczonym z gleby, na którym układa się grunt czterema pasmami o szerokości od 3,5 do 4,5 metra
ka de. Poszczególne warstwy układanego gruntu powinny mieć w ka dym pasie inną grubość z tym, e wszystkie
muszą mieścić się w granicach właściwych dla danego sprzętu zagęszczającego. Wilgotność gruntu powinna być
równa optymalnej z tolerancją podaną w p. 5.3.4.3. żrunt uło ony na poletku według podanej wy ej zasady powinien
być następnie zagęszczony, a po ka dej serii przejść maszyny nale y określić wska niki zagęszczenia, dopuszczając
stosowanie aparatów izotopowych.
Oznaczenie wska nika zagęszczenia nale y wykonać co najmniej w 4 punktach, z których co najmniej 2 powinny
umo liwić ustalenie wska nika zagęszczenia w dolnej części warstwy. Na podstawie porównania uzyskanych
wyników zagęszczenia z wymaganiami podanymi w p. 5.3.4.4 dokonuje się wyboru sprzętu i ustala się potrzebną
liczbę przejść oraz grubość warstwy rozkładanego gruntu.
5.4.
5.4.1.

Odkłady
Warunki ogólne wykonania odkładów

Roboty omówione w tym punkcie dotyczą postępowania z gruntami lub innymi materiałami, które zostały pozyskane w
czasie wykonywania wykopów, a które nie będą wykorzystane do budowy nasypów oraz innych prac związanych z
trasą drogową.
żrunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, je eli:
a) stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do wbudowania,
b) są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, związanych z budową trasy
drogowej,
c) ze względu na harmonogram robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie
materiałów pozyskiwanych z wykopu.
Wykonawca mo e przyjąć, e zachodzi jeden z podanych wy ej przypadków tylko wówczas, gdy zostało to
jednoznacznie określone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robót lub przez In yniera.
5.4.2.

Lokalizacja odkładu

Je eli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia na odkład, materiały te powinny być
w razie mo liwości wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania dołów i sztucznych wyrobisk oraz do
ewentualnego poszerzenia nasypów. Roboty te powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i
odpowiednimi zasadami, dotyczącymi wbudowania i zagęszczania gruntów oraz wskazówkami In yniera.
Je eli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objętości w sposób okreslony powy ej, materiały te nale y
przewie ć na odkład.
Lokalizacja odkładu powinna być wskazana w dokumentacji projektowej lub przez In yniera. Je eli miejsce odkładu
zostało wybrane przez Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez In yniera. Niezale nie od tego, Wykonawca
musi uzyskać zgodę właściciela terenu.
Je eli odkłady są zlokalizowane wzdłu odcinka trasy przebiegającego w wykopie, to:
a) odkłady mo na wykonać z obu stron wykopu, je eli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, przy
czym odległość podnó a skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić:
 nie mniej ni 3 metry w gruntach przepuszczalnych,
 nie mniej ni 5 metrów w gruntach nieprzepuszczalnych,
b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkład nale y wykonać tylko od
górnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,
c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszącym ponad 20%, odkład nale y zlokalizować od dolnej strony
wykopu,
d) na odcinkach zagro onych przez zasypywanie drogi śniegiem, odkład nale y wykonać od strony najczęściej
wiejących wiatrów, w odległości ponad 20 metrów od krawędzi wykopu.
O ile odkład zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on usunięty
przez Wykonawcę na jego koszt, według wskazań In yniera.
Konsekwencje finansowe i prawne, wynikające z ewentualnych uszkodzeń środowiska naturalnego wskutek
prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obcią ają Wykonawcę.
5.4.3.

Zasady wykonania odkładów

Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenia, zagęszczenie oraz odwodnienie powinny być
zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub przez In yniera. Je eli nie określono inaczej,
nale y przestrzegać ustaleń podanych w normie PN-S-02205 to znaczy odkład powinien być uformowany w pryzmę
o wysokości do 1,5 metra, pochyleniu skarp od 1 do 1,5 i spadku korony od 2 do 5%.
Odkłady powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. Powierzchnie odkładów
powinny być obsiane trawą, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na u ytki rolne lub leśne, zgodnie
z dokumentacją projektową.
Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być przerwane, o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemo liwiają jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformułowanymi w tym
zakresie w dokumentacji projektowej, specyfikacjach lub przez In yniera.
Przed przewiezieniem gruntu na odkład Wykonawca powinien upewnić się, e spełnione są warunki określone w p.
5.4.1. Je eli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez Wykonawcę, zajdzie konieczność
dowiezienia gruntu do wykonania nasypów z ukopu, to koszt tych czynności w całości obcią a Wykonawcę.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.1.

Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez In yniera na bie ąco, w miarę postępu robót,
jakości u ywanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót ziemnych z projektem i
wymaganiami niniejszej specyfikacji.
6.1.1.

Sprawdzenie prac przygotowawczych

Sprawdzenie to polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.1.
Kontrola prawidłowości wykonania dotyczy tak e następujących prac:
sprawdzenia zgodności warunków geotechnicznych z podanymi w projekcie i ustalenia ewentualnych zmian,
stwierdzić czy wykonano zagęszczenie podło a pod nasyp zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 5.3.4.
6.1.2.

Badanie dostaw materiałów na nasypy

Kontynuacja badań nowych dostaw nie rzadziej ni co 500 ton.
6.1.3.

Sprawdzenie wykonywania nasypów

Sprawdzenie to polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami podanymi w punktach 5.3.2 oraz 5.3.3.
Sprawdzenie to powinno następować co 100 m
6.1.4.

Sprawdzenie zagęszczenia gruntów

Laboratorium In yniera raz na 100 m zbada wska nik zagęszczenia podło a w nasypach dla ka dej zgłoszonej do
odbioru warstwy zgodnie z p. 5.3.4.
6.1.5.

Bie ąca kontrola Wykonawcy (W)

W trakcie wykonywania robót ziemnych, Wykonawca zobowiązany jest poprzez swoje laboratorium, sprawdzać na
bie ąco wilgotność zagęszczanego gruntu, grubość warstwy zagęszczanego w nasypie gruntu oraz wska nik
zagęszczenia gruntu co 100 m dla ka dej warstwy, tak aby spełnić wymagania podane w p. 5.3.4.
Laboratorium Wykonawcy jest zobowiązane w celu sprawdzenia zgodności warunków geotechnicznych z podanymi
w projekcie, przeprowadzić co 100 m badanie wska nika piaskowego gruntu rodzimego w korycie aby określić czy w
miejscach w których wg projektu powinny występować grunty niewysadzinowe, nie występują grunty wątpliwe lub
wysadzinowe.
6.1.6.

Bie ąca kontrola In yniera

Kontrola obejmuje na bie ąco, wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz
zaakceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy i Zamawiającego.
6.2.

Kontrola jako ci materiałów na nasypy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę ilościową i jakościową ich
dostaw. Program tych badań powinien opracować w PZJ Wykonawca robót i uzgodnić z In ynierem.
Badania laboratoryjne, muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w niniejszej ST, a
częstotliwość ich wykonywania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości
wbudowanych lub zgromadzonych materiałów.
Wyniki badań Wykonawca przekazuje In ynierowi w trybie określonym w PZJ.
W PZJ nale y równie zaproponować In ynierowi do akceptacji wykonawcę badań laboratoryjnych jeśli Wykonawca
robót nie dysponuje mo liwościami do ich przeprowadzenia.
Jeśli In ynier uzna to za konieczne, mo e niezale nie od badań wykonywanych przez Wykonawcę, prowadzić na
swój koszt własne dodatkowe badania materiałów.
W ka dym przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości części dostawy, nie nale y jej wbudowywać, umieścić na
oddzielnym składowisku i wykonać badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w PZJ.
Dalsze postępowanie w zale ności od wyników badań nale y przewidzieć w PZJ.
Badania podstawowych cech dostarczanych materiałów prowadzi Wykonawca w zakresie i z częstotliwością
określoną w PZJ.
Minimalny zakres badań dla materiałów na nasypy oraz minimalna ich częstotliwość akceptowana przez In yniera
przedstawia się następująco:
 badanie uziarnienia, wska nika ró noziarnistości, wska nika piaskowego, wodoprzepuszczalności nie
rzadziej ni co 500 ton.
Badanie na etapie akceptacji materiału do robót wykonuje laboratorium wskazane przez In yniera.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymaganie dotyczące obmiaru podano w OST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Jednostką obmiarową jest m [metr sześcienny] wykonanego nasypu na podstawie Dokumentacji Projektowej
i pomiarów w terenie.
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8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Odbioru robot nale y dokonać zgodnie z PN-B-06050:1999.
9. PODSTAWA PŁATNO CI
Zapłatę za zakres czynności nale y ująć w cenie ryczałtowej na warunkach określonych w umowie.
Płatność za jednostkę obmiarową wykonanego nasypu nale y przyjmować zgodnie z Dokumentacją Projektową,
obmiarem robót, oceną jakości materiałów i jakości wykonania robót.
Cena wykonania robót obejmuje:
 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,
 dowóz gruntu nasypowego,
 prace przygotowawcze i pomiarowe,
 oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,
 przeprowadzenie kwalifikacji gruntu na nasypy i ewentualnego doziarniania,
 wykonanie nasypu warstwami,
 zagęszczenie poszczególnych warstw nasypu,
 formowanie nasypu do wymaganego profilu,
 wykonanie niezbędnych pomiarów i badań,
 uporządkowanie miejsc prowadzonych robót.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
PN-S-02205:1998
PN-B-06050:1999
BN-77/8931-12
PN-88/B-04481
BN-72/8932-01
PN-68/B-06050

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne
Oznaczenie wska nika zagęszczenia gruntu.
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

Program Zapewnienia Jakości.

D-03.02.01

1.

KANALIZACJA DESZCZOWA

WST P

1.1.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i
odbioru budowy kanalizacji deszczowej w ramach realizacji zadania:
„„Przebudowy ulicy Polnej w miejscowości Ustronie Morskie – droga powiatowa nr 0274Z (nowa numeracja
3323Z) ” – etap II.
1.2.

Zakres stosowania SST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowią dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na
zadanie: „Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Ustronie Morskie – droga powiatowa nr 0274Z (nowa
numeracja 3323Z) ” – etap II. Za wykonanie ww. zadania zgodnie z umową będzie przysługiwać wynagrodzenie
ryczałtowe.
1.3.
Lp.
1
2
3
4
5
6

Zakres robót obj tych SST
wyszczególnienie

materiał

średnica

rury kanalizacyjne
rury kanalizacyjne
studzienki kanalizacyjne
studzienki kanalizacyjne
wpusty deszczowe z osadnikiem
wylot kanalizacji

PVC-U
PVC-U
beton.
beton.
beton.
żelbet

250
160
1000
600
500

grubość
ścianki
7,3
4,7

jednostka
miary
mb.
mb.
szt.
szt.
szt.
szt.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót:
roboty przygotowawcze,
roboty ziemne – wykopy mechaniczne i wykopy ręczne szalowanie wykopów ,
podło a pod kanały,
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kanały z rur kan. PVC-U Lite D160, D250 mm klasy „S” o sztywności obwodowej 8,0 KN/m ,
wykonanie podsypki i obsypki,
wykonanie studni przelotowych betonowych 1000 mm, 600 mm z włazami typu cię kiego ( 40 t) ,
wykonanie studzienek betonowych ściekowych ulicznych 500 mm z osadnikiem i wpustami eliwnymi typu cię kiego,
zasypanie wykopów gruntem nasypowym,
zagęszczenie wykopów warstwami
1.4.

Okre lenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodnie z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz OST D-00.00.00
„Wymagania ogólne”.
1.4.1.

Kanalizacja deszczowa – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków
opadowych.

1.4.2.

Kanał – budowla liniowa stanowiąca podziemny, szczelny element o zamkniętym przekroju poprzecznym,
słu ącym do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków – wg PN-S-02204.

1.4.3.

Kanał deszczowy – kanał przeznaczony do odprowadzenia ścieków opadowych.

1.4.4.

Przykanalik – kanał przeznaczony do połączenia wpustu ściekowego z siecią kanalizacji deszczowej.

1.4.5.

Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna – na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i
prawidłowej eksploatacji kanałów.

1.4.6.

Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na
załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.

1.5.

Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
SST i poleceniami In yniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2.

MATERIAŁY

2.1.

Ogólne wykonywania dotycz ce materiałów

Ogólne zasady dotyczące materiałów podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2.
Materiały do budowy poszczególnych elementów nabywane są przez Wykonawcę u producenta.
Ka dy materiał musi posiadać świadectwo zgodności, stwierdzające zgodność jego wykonania z odpowiednimi
normami.
Nale y zastosować materiały posiadające c ertyfikat zgodności – WE zgodnie z dyrektywą 89/106/źWż Rady

Wspólnot źuropejskich dotyczącej wyrobów budowlanych (dyrektywa o wyrobach budowlanych – CPD) w
brzmieniu dyrektywy 93/68/EWG Rady wspólnot Europejskich.
2.2.

Odbiór materiałów na budowie

Materiały takie jak rury, elementy studni, wpustów, osadnika, wylotu, itp. nale y dostarczyć na budowę ze
świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego, atestami. Dostarczone na miejsce
budowy materiały nale y sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. Nale y
przeprowadzić oględziny stanu technicznego materiałów. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się
wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonywanych robót, materiały nale y przed wbudowaniem poddać
badaniom sprawdzającym określonym przez In yniera.
2.3.

Składowanie materiałów na budowie

Kanały, przykanaliki, elementy studni, wpustów, osadnika oraz wylotu nale y składować na gruncie, którego
powierzchnia jest płaska i wolna od kamieni lub innych materiałów mogących spowodować uszkodzenie. Je eli
podczas transportu rury uległy zniszczeniu, nie nale y ich stosować. Tam, gdzie powierzchnia jest nierówna, nale y
zastosować drewniane kantówki, zapewniające wystarczającą powierzchnię nośną. źlementy przykryć studni włazy
powinno się przechowywać pod wiatą.
2.4.

Podsypka i obsypka

Do wykonania podsypki na dnie wykopu pod przewód sieci wodociągowej i jego obsypki mo e być u yty piasek
zwykły o wska niku ró noziarnistości U≥3, nie noszący cech wysadzinowości, bez określania innych jego cech.

Obiekt

Przewody

Tereny zielone
(pobocza)

Chodniki
(ciągi pieszo-rowerowe)

Jezdnie

Warstwy konstrukcyjne:
Materiał /grubość /Is

Warstwy konstrukcyjne:
Materiał /grubość /Is

Warstwy konstrukcyjne:
Materia ł /grubość /Is

podsypka
A
20 cm

obsypka
A
20 cm

zasypka
B
do poz.
terenu
0,95
B
do poz.
terenu
0,95

podsypka
A
20 cm

obsypka
A
20 cm

0,95
0,95
0,95
0,97
Przewody
A
A
A
A
o gł.
20 cm
20 cm
20 cm
20 cm
góry
obsypki
0,95
0,95
0,95
0,95
> 1,2 m
A - piasek (mieszanka) ró noziarnistość >3
B - grunt rodzimy
* - od góry obsypki (do rzędnej koryta -1,2 m)
** - 1,2 m (od góry warstwy oznaczonej „*” do rzędnej dna koryta)

2.5.

zasypka
A
do rzędnej
dna koryta
0,97
A
*

**

0,95

0,97

podsypka
A
20 cm

obsypka
A
20 cm

0,95
A
20 cm

1,00
A
20 cm

0,95

0,97

zasypka
A
do rzędnej
dna koryta
1,03
A
*

**

0,97

1,0

Zasypka

Rodzaj materiału u ytego do wykonania zasypki jest uzale niony od lokalizacji robót. Dla robót wykonywanych w
terenach zielonych lub poboczach zasypkę wykonuje się z gruntu rodzimego, bez względu na jego cechy. Dla
pozostałych lokalizacji stosuje się piasek lub mieszankę o wska niku ró noziarnistości U > 3. W wypadku braku
mo liwości zagęszczenia gruntu rodzimego (tereny zielone, pobocza) do parametrów podanych w p. 2.4 grunt nale y
doziarnić, ulepszyć lub wymienić do uzyskania zagęszczenia do w/w parametrów.
2.6.
2.6.1.

Odwodnienie
Kanały, przykanaliki

Projektowane kanały deszczowe nale y wykonać z rur PVC-U Lite D250 mm klasy „S” o sztywności obwodowej 8,0
KN/m2, łączonych za pomocą uszczelki i dwuzłączki.
Przykanaliki wykonać z rur PVC-U Lite D250 mm klasy „S” o sztywności obwodowej 8,0 KN/m2.
2.6.2.

Materiały stosowane do wykonania studni kanalizacyjnych, wpadowych

Na projektowanych kanałach nale y zastosować studnie włazowe z elementów betonowych o średnicy Dn 1000 mm,
600 mm oraz studnie wpadowe DN500 mm. Ka dą studnię nale y wyposa yć w pierścienie odcią ające
zapobiegające przenoszeniu się obcią eń powierzchniowych na kanalizację deszczową. Ponadto ka da studnia

wyposa ona zostanie w eliwny właz typu cię kiego.
W studniach stosować stopnie złazowe kanałowe (klamry), dostępne w handlu jako produkt spełniający wymogi
normy DIN 1212ź, zabezpieczone tworzywem przed poślizgiem, rozmieszczone w pionie co 25 cm do 30 cm, w
układzie drabinkowym, w odległości 15 cm od ściany studzienki.
2.6.3.

Materiały stosowane do wykonania osadników szlamowych

Wg dokumentacji projektowej z kręgów betonowych DN500.
2.6.4.

Materiały stosowane do wykonania wylotów

Wyloty z urządzeń podczyszczających wykonać z umocnieniem skarp i dna rowu (patrz rys. szczegółowy wylotu nr 7
dokumentacji projektowej).
Wyloty przykanalika na skarpę oraz ścieku skarpowego do rowu wykonać wg rysunków szczegółowych w
Dokumentacji Projektowej.
2.6.5.

Geomembrana

Nie występuje.
2.6.6.

Elementy odwodnieniowe

Wylot kanalizacji do rowu melioracyjnego nale y umocnić poprzez wykonanie prefabrykowanego elementu
wylewanego na mokro na placu budowy. Prefabrykat z betonu C35 o nasiąkliwości max 6%, mrozoodporności Ż150.
Prefabrykat zbrojony stalą klasy A-II 18G2, siatka max 18x18 cm, pręty stalowe ebrowane śr. 8 mm.
Prefabrykat nale y posadowić na podło u tłuczniowym gr. 20 cm. Skarpę istniejącego rowu pomiędzy
prefabrykowanym elementem a dnem rowu nale y wzmocnić narzutem kamiennym na szerokości około 30 cm i
długości około 1,5 mb.
2.6.7.

Podbudowa tłuczniowa zgodnie z punktem D-04.04.03 specyfikacji

2.6.8.

Woda

Nale y stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-źN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów
produkcji betonu”.
3.
3.1.

SPRZ T
Ogólne wykonywania dotycz ce sprz tu

Ogólne zasady dotyczące sprzętu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.
U ywany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, PZJ i warunkami określonymi w OST D-00.00.00.
„Wymagania Ogólne”, pkt. 3.
 koparka podsiębierna,

uraw samochodowy,
 ciągnik kołowy,
 samochód skrzyniowy,
 samochód dostawczy
 sprę arka spalinowa,
 agregat prądotwórczy,
 spycharka gąsienicowa,
 zagęszczarka wibracyjna,
 drobny sprzęt monta owy,
 sprzęt ręczny.
Sprzęt monta owy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków
wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
4.
4.1.

TRANSPORT
Ogólne wykonywania dotycz ce transportu

Ogólne zasady dotyczące transportu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.
4.2.
Materiały powinny być przewo one w sposób zgodny z instrukcją producenta. Mo na u yć dowolnego środka
transportu spełniającego wymagania określone przez producenta.
4.3.
Materiał nale y zabezpieczyć przed mo liwością przesuwania się oraz układać w warstwach według wytycznych
producenta oraz w zale ności od środka transportu i wytrzymałości palety.
Rozmieszczenie materiału powinno umo liwiać u ycie sprzętu mechanicznego do rozładunku.
4.4.
Do transportu materiału mogą być u yte samochody skrzyniowe lub inne środki transportowe wymienione w pkt. 3.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.

Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.
5.2.

Organizacja Robót

Wykonawca przedstawi In ynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia
Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty związane z budową kanalizacji
deszczowej.
5.3.

Trasowanie

Przed rozpoczęciem robót jest konieczne wytyczenie sytuacyjne trasy kanalizacji deszczowej. Dopuszczalne są
odchyłki trasy sieci kanalizacyjnej od projektowanej nie przekraczające 10 cm i nie naruszające granic nieruchomości
gruntowych.
5.4.

Wykopy pod kanały

Przed przystąpieniem do robót ziemnych o terminie rozpoczęcia nale y zawiadomić zainteresowane instytucje i
u ytkowników, których instalacje znajdują się w pobli u trasy projektowanej kanalizacji deszczowej. W miejscach
szczególnego uzbrojenia podziemnego nale y wykonać próbne poprzeczne wykopy dla dokładnego usytuowania
przewodów. Pozwoli to na ewentualną korektę trasy kolektorów lub wykonanie specjalnych zabezpieczeń uzbrojenia
względem kanalizacji deszczowej w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych z przepisami, odległości między nimi. W
trakcie budowy kanalizacji deszczowej nale y wykonać wykopy o ścianach pionowych. Wszystkie wykopy powinny
być zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Projektowany rurociąg nale y uło yć na
podsypce piaskowej o grub. 20 cm i stosować nadsypkę o grubości 20 cm ponad najwy szy punkt zewnętrznej
powierzchni rury. Wykopy nale y prowadzić jako umocnione. W przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem wykopy
nale y przeprowadzić ręcznie pod nadzorem właściciela istniejącej sieci. Rury układać zgodnie z planem
sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilu podłu nym sieci kanalizacji deszczowej.
5.5.

Roboty ziemne

Wykopy nale y wykonać jako otwarte obudowane. Je eli materiały obudowy nie są fabrycznie zabezpieczone przed
szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, to powinny one być zabezpieczone przez Wykonawcę poprzez
zastosowanie odpowiednich środków antykorozyjnych lub impregnacyjnych właściwych dla danego materiału.
Metody wykonywania wykopów (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopów oraz
posiadanego sprzętu mechanicznego.
Zgodnie z zapisami SIWZ – rozdział V Opis przedmiotu zamówienia pkt 8 ppkt 6:
Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót wymagające wywozu np. gruz, urobek
ziemny, materiał z karczowania i wycinki drzew i krzewów itp. będą stanowiły własność Wykonawcy. Wykonawca jest
wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z
pó ń. zm.)
Jako wytwarzający odpady Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z
następujących ustaw:
- Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2013.1232 z pó n.zm.)
- Ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (dz. U. z 2013 r. poz. 21 z pó ń. zm.)
Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najni ej poło onego punktu rurociągu przesuwając się
stopniowo do góry. Wykonanie obrysu wykopu nale y dokonać przez uło enie przy jego krawędziach bali lub dyli
deskowania w ten sposób, aby jednocześnie były ustalone odcinki robocze. źlementy te nale y przytwierdzić kołkami
lub klamrami.
Minimalna szerokość wykopu w świetle ewentualnej obudowy powinna być dostosowana do średnicy przewodu i
wynosić 0,8 m plus średnica zewnętrzna przewodu. Szalowanie ścian wykopu nale y prowadzić w miarę jego
głębienia. Struktura gruntu dna wykopu nie powinna być naruszona na głębokości większej ni 0,2 m i na odcinkach
dłu szych ni 3 m.
Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nale y wykonać bezpośrednio przed uło eniem przewodów.
Usunięcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z In ynierem.
Wszystkie rzędne istniejących kanałów przyjęto zgodnie z podkładem geodezyjnym, przed wykonaniem włączeń
projektowanych przykanalików i kanałów deszczowych do istniejącego rowu nale y dokonać pomiaru ostatecznych
rzędnych ich posadowienia i ewentualnej korekty podpięć oraz spadków projektowanych kanałów i przykanalików.
5.6.

Przygotowanie podłoża

Rodzaj podło a jest zale ny od rodzaju gruntu w wykopie.
W gruntach suchych piaszczystych, wirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymałości powy ej 0,05
MPa podło em jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu.
W gruntach spoistych lub skalistych nale y wykonać podło e wzmocnione z warstw pospółki lub wiru z domieszką
piasku grubości od 15 do 20 cm.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podło e nale y wykonać z warstwy wiru lub tłucznia z
piaskiem grubości od 15 do 20 cm łącznie z uło onymi sączkami odwadniającymi.
W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podło e nale y wykonać zgodnie z indywidualną
dokumentacją projektową zaakceptowaną przez In yniera. Wykonawca dokona zagęszczenia wykonywanego
podło a do IS nie mniej ni 0,95.
5.7.

Roboty montażowe

Na gotowym podło u z piasku uło yć rury z odpowiednim spadkiem zgodnym z Dokumentacją Projektową. Złącza rur
wykonać zgodnie z instrukcją Producenta, u ywając materiałów i technologii podanych przez Producenta.
Obsypka kanału

5.8.

Obsypkę rury nale y wykonać piaskiem gr 20 cm, obsypkę nale y zagęścić do Is nie mniej ni 0,95 wg normalnej
próby Proctora.
Zasypka wykopu

5.9.

Zasypkę wykonać gruntem nasypowym z ubijaniem warstwami co 30 cm.
Przed wykonaniem zasypki Wykonawca przedstawi do zaakceptowania In ynierowi badania gruntu nasypowego.
Sukcesywnie podczas wykonywania zasypki nale y demontować umocnienie ścian wykopu.
Zagęszczanie zasypki mo na przeprowadzić jednowarstwowo po doprowadzeniu gruntu do wilgotności optymalnej.
Wykonanie, uformowanie i zagęszczenie wykonywanego nasypu
5.10. Zakres Robót przy wykonywaniu studni kanalizacyjnych









wykonanie wykopu z odwiezieniem gruntu z wykopu na wysypisko Wykonawcy ze składowaniem lub
utylizacją gruntu,
wykonanie szalowania wykopów obiektowych,
wykonanie podło a wykopu zgodnie z wymaganiami,
ustawienie studni z kręgów betonowych,
uło enie płyty elbetowej na elbetowym pierścieniu odcią ającym,
uło enie włazu,
zasypanie wykopów wokół studni dowiezionym piaskiem z jego zagęszczeniem, z jednoczesnym
demonta em szalunku wykopów.
Monta studni wpadowych D500

5.11. Zakres Robót przy wykonaniu osadników
Wg zaleceń producenta.
5.12. Zakres Robót przy wykonaniu wylotów
Wylot kanalizacji do rowu melioracyjnego nale y wykonać zgodnie rysunkiem szczegółowym nr 6 w Dokumentacji
Projektowej.
5.13. Zakres Robót przy umocnieniu rowu
Wylot kanalizacji do rowu melioracyjnego nale y umocnić poprzez wykonanie prefabrykowanego elementu
wylewanego na mokro na placu budowy. Prefabrykat z betonu C35 o nasiąkliwości max 6%, mrozoodporności Ż150.
Prefabrykat zbrojony stalą klasy A-II 18ż2, siatka max 18x18 cm, pręty stalowe ebrowane śr. 8 mm.
Prefabrykat nale y posadowić na podło u tłuczniowym gr. 20 cm. Skarpę istniejącego rowu pomiędzy
prefabrykowanym elementem a dnem rowu nale y wzmocnić narzutem kamiennym na szerokości około 30 cm i
długości około 1,5 mb.
6.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1.

Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 6.
Kontrola Jakości obejmuje sprawdzenie zgodności wykonanych Robót z Dokumentacją Techniczną i wskazaniami
podanymi w SST.
6.2.
6.2.1.

Kontrola, pomiary i badania
Kontrola wykonania obejmuje:

1. sprawdzenie jakości wbudowanych materiałów zgodnie z pkt. 2 i na podstawie atestów producentów oraz
porównanie ich cech z normami przedmiotowymi i oględziny zewnętrzne.
2. sprawdzenie zagęszczenia podło a, podsypek i warstwy wyrównawczej – wymagania zale nie od głębokości
badanej warstwy w stosunku do podło a konstrukcji nawierzchni: dla studni i elementów pionowych
 w przypadku podło a wykopu, podsypki, obsypki i zasypki:
Is ≥ 0,97 je eli badana warstwa le y na głębokości > 1,2 m od podło a konstrukcji nawierzchni,
Is ≥ 1,00 je eli badana warstwa le y na głębokości do 1,2 m od podło a konstrukcji nawierzchni.

w przypadku warstwy wyrównawczej z chudego betonu Is ≥ 1,00, dla rur kanalizacyjnych i przykanalików.

Wska nika zagęszczenia
z poni szą tabelą:

Obiekt

badany

w

trzech

Tereny zielone (pobocza)
Warstwy konstrukcyjne:
Materiał /grubość /Is
podsypka
A
20 cm

na














6.2.2.









7.
7.1.

długości

100

m

Chodniki (ciągi pieszo-rowerowe)
Warstwy konstrukcyjne:
Materiał /grubość /Is

zasypka podsypka obsypka
B
A
A
do poz.
20 cm
20 cm
Przewody
terenu
0,95
0,95
0,95
0,95
0,97
Przewody
A
A
B
A
A
o gł.
20 cm
20 cm
do poz.
20 cm
20 cm
góry obsypki
terenu
> 1,2 m
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
A - piasek (mieszanka) ró noziarnistość >3
B - grunt rodzimy
* - od góry obsypki (do rzędnej koryta -1,2 m)
** - 1,2 m (od góry warstwy oznaczonej „*” do rzędnej dna koryta)



obsypka
A
20 cm

miejscach

zasypka
A
do rzędnej
dna koryta
0,97
A
*

**

0,95

0,97

być

zgodny

Jezdnie
Warstwy konstrukcyjne:
Materia ł /grubość /Is
podsypka
A
20 cm

obsypka
A
20 cm

0,95
A
20 cm

1,00
A
20 cm

0,95

0,97

zasypka
A
do rzędnej
dna koryta
1,03
A
*

**

0,97

1,00

sprawdzenie rzędnych zało onych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów
wysokościowych z dokładnością do 1 cm,
badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanych warstw podsypek i wyrównawczych,
badanie odchylenia osi przewodów kanalizacyjnych,
sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową zało enia przewodów i studzienek,
badanie odchylenia spadku przewodów kanalizacyjnych,
sprawdzenie prawidłowości uło enia przewodów,
sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, (próba szczelności na infiltrację, eksfiltrację: czas
próby winien wynosić 8 h),
sprawdzenie rzędnych posadowienia studni kanalizacyjnych, wpustów ściekowych,
sprawdzenie rzędnych wlotów i wylotów przyłączy do studni itd.,
sprawdzenie wykonania izolacji przeciwwilgociowych,
sprawdzenie wytrzymałości i innych wymaganych parametrów betonów,
sprawdzenie kompletności robót,
przedstawienie In ynierowi wyników badań prefabrykatów, potwierdzające wymagania określone w punkcie
2 niniejszej SST.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania
odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej
ni ± 5 cm,
odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe ni 0,1 m,
odchylenie grubości warstwy podsypki nie powinno przekraczać ± 3 cm,
odchylenie szerokości warstwy podło a nie powinno przekraczać ± 5 cm,
odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi uło onego kolektora od osi przewodu
ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm,
odchylenie spadku uło onego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym
spadku),
dopuszczalne ró nice rzędnych w profilu uło onego przewodu od przewidzianych w dokumentacji nie
powinny przekroczyć w ka dym jego punkcie ± 1 cm
dopuszczalne odchylenie rzędnych wysokościowych wpustu ściekowego i pokryw studzienek w stosunku do
wymagań Dokumentacji Projektowej: +0,0cm, -0,5cm,
ró nice rzędnych wykonanego podło a nie powinny przekroczyć w adnym jego punkcie: dla studni i
przewodów ± 5 cm.

OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 7.
7.2.

powinien

Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiaru dla poszczególnych elementów kanalizacji deszczowej są:
 kanały, przykanaliki – metr (m),
 studnie kanalizacyjne, wpadowe – komplet (kpl.) lub sztuka (szt),
 osadnik – sztuka (szt.),
 wylot – komplet (kpl.),
2
 umocnienie elementami prefabrykowanymi - metr kwadratowy (m ),
 likwidacja istniejących kanałów - metr (m).
8.
8.1.

ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Przed zasypaniem kanał winien być zinwentaryzowany przez uprawnionego żeodetę i naniesiony na mapy
sytuacyjne będące w zasobach.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową i SST podlegają rozbiórce i ponownemu wykonaniu na
koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obni ek ceny za niewłaściwą jakość Robót jest niedopuszczalne.
8.2.

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Roboty ulegające zakryciu:
 przygotowanie podło a,
 wykonanie podsypek (płyt dennych), warstwy wyrównawczej, obsypki i zasypki,
 wykonanie izolacji poziomej pod studniami itd.,
 wykonanie zbrojenia,
 wykonanie robót betoniarskich,
 odbiór wykonanych Robót powinien być przeprowadzony w czasie umo liwiającym wykonanie ewentualnych
napraw wadliwie wykonanych Robót bez hamowania ich postępu. Monta studzienek deszczowych, studni
kanalizacyjnych, osadnika, wylotów oraz uło enie rur kanalizacyjnych, przykanalików podlega odbiorowi
Robót ulegających zakryciu oraz końcowemu według zasad podanych w OST D-00.00.00. „Wymagania
Ogólne”.
9.
9.1.

PODSTAWA PŁATNO CI
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci

Zapłatę za zakres czynności nale y ująć w cenie ryczałtowej na warunkach określonych w umowie.
9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa stanowi cenę uśrednioną dla przyjętego sposobu wykonania i obejmuje wykonanie wszystkich
elementów składowych kanalizacji, w tym wykonanie studni kanalizacyjnych, deszczowych, wylotu i osadnika oraz
przebudowy istniejącego odcinka kanalizacji deszczowej.
Cena jednostkowa wykonania kanalizacji, przykanalików obejmuje:
 wytyczenie geodezyjne,
 wykonanie wykopów kontrolnych,
 wykonanie wykopów z odwiezieniem gruntu na wysypisko na odległość 10 km,
 rozbiórka nawierzchni,
 umocnienie ścian wykopu wraz z ich pó niejszą rozbiórką,
 ewentualne zabezpieczenie nie zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych według wymagań ich
gestorów,
 monta kanału, studzienek kanalizacyjnych, wpadowych, drenarskich, osadników wylotów, obsypka i
zasypanie wykopów wraz z jego zagęszczeniem,
 niezbędne badania laboratoryjne, pomiary i badania kontrolne,
 umocnienie dna rowu elementami prefabrykowanymi,
 roboty odtworzeniowe trawników, zieleńców itp. związane z przebudową (przywrócenie do stanu
pierwotnego),
 wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i badań,
 likwidacja istniejących kanałów,
 oczyszczenie terenu Robót,
 oznakowanie i zabezpieczenie Robót i jego utrzymanie.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
PN-EN-752:2008
PN-EN 1610:2002
PN-B-10729
PN-B-01800
PN-B-01805

Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje.
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania. Badania przy odbiorze.
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i elbetowe.
Klasyfikacja i określenie środowisk.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.

PN-B-02480
PN-B-06050:1999
PN-EN 206:2014-04
PN-B-06712/A1
PN-B-14501
PN-EN 1008:2004
PN-H-04651
PN-H-74051/00
PN-H-74080/01
PN-H-74086
PN-ISO 8062
PN-EN 13043:2004
BN-88/6731-08
BN-62/6738-03,04,07
PN-B-10736:1999
10.2. Inne dokumenty

żrunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
Kruszywa mineralne do betonu.
Zaprawy budowlane zwykłe.
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk.
Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.
Skrzynki eliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania.
Stopnie eliwne do studzienek kontrolnych.
Odlewy. System tolerancji wymiarowych i nadkładów na obróbkę skrawaniem.
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych: wir i mieszanka.
Cement. Transport i przechowywanie.
Beton hydrotechniczny.
Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

- Instrukcja obsługi i monta u rur z PźHD i PVC (rury drenarskie),
- Instrukcja obsługi i monta u studni drenarskich tworzywowych,
- KPED

D-04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
I ZAż SZCZANIEM PODŁO A

1. WST P
1.1.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego w ramach zadania:
„„Przebudowy ulicy Polnej w miejscowości Ustronie Morskie – droga powiatowa nr 0274Z (nowa numeracja
3323Z) ” – etap II.
1.2.

Zakres stosowania SST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na
zadanie: „Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Ustronie Morskie – droga powiatowa nr 0274Z (nowa
numeracja 3323Z) ” – etap II. Za wykonanie ww. zadania zgodnie z umową będzie przysługiwać wynagrodzenie
ryczałtowe.
1.3.

Zakres robót obj tych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem koryta
gruntowego wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni
jezdni i ciągu pieszo-rowerowego (zgodnie z profilem podłużnym i przekrojami poprzecznymi).
1.4.

Okre lenia podstawowe

Okre lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w OST
D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5.

Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako ć ich wykonania oraz za zgodno ć z Dokumentacją Projektową, SST i
poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
Nie występują.
3. SPRZ T
3.1.

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2.

Sprz t do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwo cią korzystania
z następującego sprzętuŚ
 równiarek lub spycharek uniwersalnych z uko nie ustawianym lemieszemś Inżynier może dopu cić
wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle
do kierunku pracy maszyny,
 koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),
 walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na wła ciwo ci gruntu podłoża.
4. TRANSPORT
4.1.

Ogólne wymagania dotycz ce transportu

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

4.2.

Transport materiałów

Zgodnie z zapisami SIWZ – rozdział V Opis przedmiotu zamówienia pkt 8 ppkt 6Ś
Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót wymagające wywozu np. gruz, urobek
ziemny, materiał z karczowania i wycinki drzew i krzewów itp. będą stanowiły własno ć Wykonawcy. Wykonawca jest
wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z
późń. zm.)
Jako wytwarzający odpady Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z
następujących ustawŚ
- Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U.2013.1232 z późn.zm.)
- Ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późń. zm.)
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.

Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2.

Warunki przyst pienia do robót

Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża dopiero po
zakończeniu i odebraniu robót związanych z wykonaniem elementów odwodnienia i instalacji urządzeń podziemnych
w korpusie ziemnym.
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpo rednio przed
rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze niejsze przystąpienie do wykonania koryta
oraz profilowania i zagęszczania podłoża jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany,
niezwiązany bezpo rednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3.

Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcze niej przygotowane.
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany
przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów.
Rodzaj sprzętu, a w szczególno ci jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i
do trudno ci jego odspojenia.
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szeroko ć nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na
poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez
Inżyniera.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera.
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami okre lonymi w pkt 5.4.
5.4.

Profilowanie i zag szczanie podło a

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń.
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co
najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głęboko ć zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt
spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilo ci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzędnych wysoko ciowych i zagę cić warstwę do uzyskania warto ci wskaźnika zagęszczenia, okre lonych w tablicy
1.
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. cięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych
lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Bezpo rednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik
zagęszczenia należy okre lać zgodnie z BN-77/8931-12.
Tablica 1. Minimalne warto ci wskaźnika zagęszczenia podłoża (I S) i wtórnego modułu odkształcenia (E2).

Strefa korpusu
Górna warstwa o grubo ci 20 cm
Na głęboko ci od 20 do 50 cm od
powierzchni robót ziemnych lub terenu

Chodniki i
cieżki
rowerowe
Minimalna
warto ć IS
1,00

Minimalna
warto ć IS
1,00

0,97

1,00

Ruch KR-3 ÷ KR-6
Minimalna
warto ć E2 [MPa]
120
grunty spoiste: 60
grunty niespoiste:
80

Dla cieżek rowerowych i ciągu pieszo-rowerowego, w przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże
uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń
płytowych. Należy okre lić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według PN-S-02205. Stosunek wtórnego i
pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.
Wtórny moduł odkształcenia w zależno ci od kategorii ruchu wynosi dla górnej powierzchni zagęszczanej warstwy
nasypu:
 dla KR1 i KR2 – E2  100 MPa
 dla KR3 do KR6 – E2  120 MPa
Wilgotno ć gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotno ci optymalnej z tolerancją od ±2,0%.
5.5.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag szczonego podło a

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy
można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli
zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1.

Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2.
6.2.1.

Badania w czasie robót
Częstotliwo ć oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwo ć oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i
wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2.
Tablica 2.Częstotliwo ć oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża
Wyszczególnienie badań
Minimalna częstotliwo ć
i pomiarów
badań i pomiarów
1
Szeroko ć koryta
10 razy na 1 km
2
Równo ć podłużna
co 20 m na każdym pasie ruchu
3
Równo ć poprzeczna
10 razy na 1 km
4
Spadki poprzeczne *)
10 razy na 1 km
5
Rzędne wysoko ciowe
co 20 m w osi jezdni i na jej krawędziach
6
Ukształtowanie osi
w co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i
planie *)
dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg
7
Zagęszczenie, wilgotno ć w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie
gruntu podłoża
rzadziej niż raz na 600 m2
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi
w planie należy
wykonać w punktach głównych łuków poziomych
Lp.

6.2.2.

Szeroko ć koryta (profilowanego podłoża)

Szeroko ć koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szeroko ci projektowanej o więcej niż +10 cm i -5
cm.
6.2.3.

Równo ć koryta (profilowanego podłoża)

Nierówno ci podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówno ci poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówno ci nie mogą przekraczać 20 mm.
6.2.4.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 
0,5%.
6.2.5.

Rzędne wysoko ciowe

Różnice pomiędzy rzędnymi wysoko ciowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie
powinny przekraczać +0 cm, -2 cm.

6.2.6.

Ukształtowanie osi w planie

O w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5 cm.
6.2.7.

Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża)

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża okre lony wg BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy
od podanego w tablicy 1.
Je li jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie warto ci modułów odkształcenia, to warto ć
stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, okre lonych zgodnie z normą PN-S-02205 nie powinna
być większa od 2,2.
Wilgotno ć w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotno ć gruntu podłoża powinna być
równa wilgotno ci optymalnej z tolerancją od ± 2,0%.
6.3.

Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podło a)

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od okre lonych w punkcie 6.2
powinny być naprawione przez spulchnienie do głęboko ci co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie.
Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2.

Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m [metr sze cienny] wykonanego i odebranego koryta spełniającego wymagania
Dokumentacji Projektowej i niniejszej SST.
3

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.
Odbiór koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża dokonywany jest na zasadach odbioru robót
zanikających i ulegających zakryciu i powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych napraw bez hamowania postępu robót.
9. PODSTAWA PŁATNO CI
Zapłatę za zakres czynno ci należy ująć w cenie ryczałtowej na warunkach okre lonych w umowie.
3

Cena wykonania m koryta obejmuje:
 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
 załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na rodki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp,
 profilowanie podłoża pod nawierzchnię jezdni i chodnika,
 zagęszczenie,
 utrzymanie koryta i podłoża,
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
PN-B-04481
PN-EN 1097-5:2008
BN-77/8931-12
BN-77/8931-12
PN-S-02205

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno ci
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczania gruntu.
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty
Tymczasowe ogólne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez zleceniodawców i
wykonawców krajowych. GDDP, Warszawa, 1992, wydanie I.
KPED - Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Transprojekt Warszawa.

D-04.03.01

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE
WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WST P
1.1.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni w ramach zadania:
„Przebudowy ulicy Polnej w miejscowości Ustronie Morskie – droga powiatowa nr 0274Z (nowa numeracja
3323Z) ” – etap II.
1.2.

Zakres stosowania SST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowią dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na
zadanie: „Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Ustronie Morskie – droga powiatowa nr 0274Z (nowa
numeracja 3323Z) ” – etap II. Za wykonanie ww. zadania zgodnie z umową będzie przysługiwać wynagrodzenie
ryczałtowe.
1.3.

Zakres robót obj tych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z oczyszczeniem i
skropieniem warstw konstrukcyjnych przed ułożeniem następnej warstwy nawierzchni i obejmują:
- mechaniczne oczyszczenie podbudowy z kruszywa,
- mechaniczne oczyszczenie podbudowy i warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej,
Skropienie:
- kationową emulsją średniorozpadową – warstw nieasfaltowych (kruszywo stabilizowane mechanicznie),
- kationową emulsją szybkorozpadową – warstw podbudowy i wiążącej z betonu asfaltowego.
Roboty objęte niniejszą SST mają zastosowanie dla drogi o kategorii ruchu od KR2 do KR5, w oparciu o wymagania
wg WT-3 Emulsje Asfaltowe 2009r. oraz normę PN-EN 13808 Załącznik krajowy NA.
1.4.

Okre lenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5.

Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1.

Ogólne wymagania dotycz ce materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2.
Należy zastosować materiały posiadające certyfikat zgodności – WE zgodnie z dyrektywą 89/106/EWG Rady
Wspólnot Europejskich dotyczącej wyrobów budowlanych (dyrektywa o wyrobach budowlanych – CPD) w brzmieniu
dyrektywy 93/68/EWG Rady wspólnot Europejskich.
2.2.

Rodzaje materiałów do wykonania skropienia

Materiałami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni są:
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej:
 kationowe emulsje średniorozpadowe wg PN-EN 13808 C60 B5 ZM,
b) do skropienia podbudów asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych:
 kationowe emulsje szybkorozpadowe wg PN-EN 13808 C60 B3 ZM, C60 BP3 ZM.
Tablica 1. Wymagania dotyczące kationowych emulsji asfaltowych stosowanych do złączenia warstw nawierzchni wg
PN-EN 13808.
1)

Wymagania techniczne

Indeks rozpadu

2)

Metoda badań wg
normy

PN-EN 13075-1

Jednostka

-

1)

1)

C60 B3 ZM

C60 BP3 ZM

C60 B5 ZM

Do złączania
warstw asfaltów
z asfaltów
niemodyfikowanych

Do złączania
wszystkich
warstw
asfaltowych

Do złączania
wszystkich
warstw
asfaltowych

50÷100 (3)

50÷100 (3)

120÷180 (5)

Zawartość lepiszcza

PN-EN 1428

%(m/m)

Czas wypływu dla 2 mm w PN-EN 12846
40°C

s

Pozostałość na sicie 0,5 PN-EN 1429
mm

58÷62 (5)

58÷62 (5)

58÷62 (5)

15÷45 (3)

15÷45 (3)

15÷45 (3)

%(m/m)

< 0,2 (3)

< 0,2 (3)

< 0,2 (3)

Pozostałość na sicie 0,5 PN-EN 1429
mm
po
7
dniach
magazynowania

%(m/m)

TBR (1)

TBR (1)

TBR (1)

Sedymentacja po 7 dniach

%(m/m)

TBR (1)

TBR (1)

TBR (1)

%

≥ 75

≥ 75

≥ 75

NPD (0)

NPD (0)

≥ 3,5

Adhezja
–
powierzchni
3)

PN-EN 12847

pokrycie załącznik NA 2.2

pN emulsji

PN-EN 12850

Wymagania dotyczące asfaltu odzyskanego z kationowej emulsji przez odparowanie zgodnie z PN-EN 13074
Penetracja w 25°C
Temperatura mięknienia
Penetracja w 25°C

PN-EN 1426

0,1 mm

< 100 (3)

< 100 (3)

< 100 (3)

PN-EN 1427

ºC

> 39 (5)

> 43 (4)

> 39 (5)

PN-EN 13998

%

NPD (0)

 50 (4)

NPD (0)

1) Wymagania dotyczące emulsji asfaltowych do ZM nie dotyczą emulsji poddanych na budowie rozcieńczeniu
wodą przed wbudowaniem.
2) Badanie na wypełniaczu mineralnym Sikaisol
3) Badanie na kruszywie bazaltowym.
− klasa TBR „do zadeklarowania” oznacza, że Producent może w trybie dowolnym dostarczyć informację o tej
właściwości wraz z wyrobem
− klasa NPD „właściwość użytkowa nie określana” oznacza, że Producent nie jest zobowiązany do określenia
ani deklarowania tej właściwości.
2.3.

Wymagania dla materiałów

Kationowe emulsje asfaltowe powinny spełniać wymagania normy PN-EN 13808 Załącznik krajowy NA.
2.4.

Zużycie lepiszczy do skropienia

Skropienie lepiszczem powino być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze. Określenie
ilości skropienia lepiszcza na drodze należy wykonać w oparciu o PN-EN 13808. Rzeczywiste zużycie emulsji
asfaltowej Wykonawca ustali na odcinku próbnym. Zalecane ilości pozostałego lepiszcza do skropienia podłoża pod
warstwę asfaltową podaje tablica 2.
Tablica 2. Orientacyjne zużycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni
Lp.

Rodzaj lepiszcza

Zużycie (kg/m )
2

1

Emulsja asfaltowa kationowa szybkorozpadowa

od 0,4 do 1,2

2

Emulsja asfaltowa kationowa średniorozpadowa

od 0,6 do 0,8

Dokładne zużycie lepiszczy powinno być ustalone w zależności od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i
zaakceptowane przez Inżyniera.
2.5.

Składowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniżenia jego jakości.
Lepiszcze należy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych w urządzenia grzewcze i zabezpieczonych
przed dostępem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza się magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych,
betonowych lub żelbetowych przy spełnieniu tych samych warunków, jakie podano dla zbiorników stalowych.
Emulsję można magazynować w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach pionowych z
nalewaniem od dna.
Nie należy stosować zbiornika walcowego leżącego, ze względu na tworzenie się na dużej powierzchni cieczy
„kożucha” asfaltowego zatykającego później przewody.
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej należy przestrzegać zasad ustalonych przez producenta.
3. SPRZ T
3.1.

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

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

3.2.

Sprz t do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przystępujący do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu:
 szczotek mechanicznych,
zaleca się użycie urządzeń dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna być wykonana z twardych elementów
czyszczących i służyć do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej warstwy.
Druga szczotka powinna posiadać miękkie elementy czyszczące i służyć do zamiatania. Zaleca się używanie
szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające,
 sprężarek,
 zbiorników z wodą,
 szczotek ręcznych.
3.3.

Sprz t do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarkę lepiszcza. Skrapiarka powinna być wyposażona w
urządzenia pomiarowo-kontrolne pozwalające na sprawdzanie i regulowanie następujących parametrów:
 temperatury rozkładanego lepiszcza,
 ciśnienia lepiszcza w kolektorze,
 obrotów pompy dozującej lepiszcze,
 prędkości poruszania się skrapiarki,
 wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza,
 dozatora lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak, aby było możliwe zachowanie stałej
temperatury lepiszcza.
Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją  10% od ilości założonej.
4. TRANSPORT
4.1.

Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2.

Transport lepiszczy

Emulsję na budowę należy przewozić w samochodach cysternach. Cysterny winny być podzielone przegrodami na
3
komory o pojemności nie większej niż 1m , a każda przegroda powinna mieć wykroje umożliwiające przepływ
emulsji. Cysterna używana do transportu emulsji nie może być używana do przewozu innych lepiszczy.
Dopuszcza się stosowanie beczek lub innych pojemników stalowych, które na skrzyni ładunkowej powinny być
ustawione równomiernie na całej powierzchni i zabezpieczone przed możliwością przesuwania się podczas
transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.

Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2.

Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu przy użyciu szczotek
mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W miejscach trudno dostępnych należy używać szczotek
ręcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezpośrednio przed skropieniem warstwa powinna być
oczyszczona z kurzu przy użyciu sprężonego powietrza.
5.3.

Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona.
Jeżeli do czyszczenia warstwy była używana woda, to skropienie lepiszczem może nastąpić dopiero po wyschnięciu
warstwy, z wyjątkiem zastosowania emulsji, przy których nawierzchnia może być wilgotna.
Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji przez Inżyniera jej oczyszczenia.
Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy użyciu skrapiarek, a w miejscach trudno dostępnych
ręcznie (za pomocą węża z dyszą rozpryskową).
Temperatura emulsji asfaltowej kationowej powinna być zgodna z temperaturą zalecaną przez Producenta.
Skropienie powinno być równomierne, a ilość rozkładanego lepiszcza po doparowaniu wody powinna być równa
ilości założonej w pkt. 2.4. Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny być przez Wykonawcę naprawione.
Jeżeli do skropienia została użyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna być pozostawiona bez
jakiegokolwiek ruchu na czas niezbędny dla umożliwienia penetracji lepiszcza w warstwę i odparowania wody z
emulsji. Minimalny czas oczekiwania dla zastosowanych stężeń emulsji wynosi 2 godziny.
Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyć skropioną warstwę
nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1.

Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2.

Badania przed przyst pieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne skropienie warstwy w celu określenia
optymalnych parametrów pracy skrapiarki i określenia wymaganej ilości lepiszcza w zależności od rodzaju i stanu
warstwy przewidzianej do skropienia.
6.3.
6.3.1.

Badania w czasie robót
Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna być oparta na atestach producenta z tym, że Wykonawca powinien kontrolować dla każdej
dostawy właściwości lepiszczy podane w tablicy 3.
Tablica 3. Właściwości lepiszczy kontrolowane w czasie robót
Lp.

Rodzaj lepiszcza

1
6.3.2.

Emulsja asfaltowa kationowa

Kontrolowane
właściwości

Badanie
według normy

lepkość

PN-EN 138008

Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia lepiszcza

Jednorodność skropienia powinna być sprawdzana wizualnie. Kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza po odparowaniu
wody należy wykonać zgodnie z wymaganiami PN-EN 12272. Badanie należy przeprowadzić każdorazowo przed
rozpoczęciem pracy skrapiarki w danym dniu oraz w ciągu dnia w przypadku zmiany parametrów skrapiarki.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2.

Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:
2
- m [metr kwadratowy] oczyszczonej powierzchni,
2
- m [metr kwadratowy] powierzchni skropionej, przy spełnieniu wymagań ninniejszej SST.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 dały wyniki pozytywne.
Odbioru ostatecznego należy dokonać po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników pomiarów i badań
jakościowych określonych w punkcie 6. Z odbioru ostatecznego należy sporządzić protokół.
9. PODSTAWA PŁATNO CI
Zapłatę za zakres czynności należy ująć w cenie ryczałtowej na warunkach określonych w umowie.
2

Cena 1 m oczyszczenie i skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
 oznakowanie miejsca robót wraz z utrzymaniem,
 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,
 próbne skropienie w celu ustalenia zużycie emulsji,
 mechaniczne oczyszczenie każdej niżej położonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym
polewaniem wodą lub użyciem sprężonego powietrza,
 ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń,
 napełnienie skrapiarek lepiszczem,
 podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
 skropienie powierzchni warstwy lepiszczem w ilości zgodnie z pkt.2.4,
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
 koszt utrzymania czystości na przylegających drogach.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
PN-C-04134
PN-EN 12591:2009
PN-EN 13808:2013-10
PN-EN 12272-1:2005

Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltów
Asfalty i produkty asfaltowe Wymagania dla asfaltów drogowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych.
Powierzchniowe utrwalanie. Metody badań. Część 1: Dozowanie i poprzeczny
rozkład lepiszcza i kruszywa

10.2. Inne dokumenty
Wymagania techniczne WT-3 Emulsje asfaltowe, IBDiM, Warszawa 2009.

DR - 04.04.00
PODBUDOWY
WARSTWY KONSTRUKCYJNE
NAWIERZCHNI Z MIESZANEK
KRUSZYW NIEZWIĄZANYCH
MECHANICZNIE

Uwaga!
Zawarta w opisie SST numeracja drogi
powiatowej nr 0274Z odpowiada nowej
numeracji: droga powiatowa nr 3323Z

1. Część ogólna
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie w ramach realizacji zadania:
„Przebudowy ulicy Polnej w miejscowości Ustronie Morskie – droga powiatowa nr 0274Z
(nowa numeracja 3323Z) ” – etap II.
1.1.1 Zakres stosowania SST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowią dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót na zadanie: „Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Ustronie Morskie – droga
powiatowa nr 0274Z (nowa numeracja 3323Z) ” – etap II. Za wykonanie ww. zadania zgodnie z
umową będzie przysługiwać wynagrodzenie ryczałtowe.

1.2. Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie z wyszczególnieniem warstw:
podbudowa zasadnicza jezdni grubości 20cm dla kategorii ruchu KR 3.
podbudowa zasadnicza ciągu pieszo-rowerowego grubości 15cm
podbudowa zasadnicza zjazdów grubości 30cm
Uzupełnienie opisu stanowią :
- projekt przebudowy
1.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektowo-wykonawczą, ST i poleceniami Inżyniera.
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu
widzenia organizacji Robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony
środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunków
dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni; zostały
umieszczone w ST WO-00.00 „Wymagania Ogólne”.
Należy zastosować materiały posiadające certyfikat zgodności – WE zgodnie z dyrektywą
89/106/EWG Rady Wspólnot Europejskich dotyczącej wyrobów budowlanych (dyrektywa o
wyrobach budowlanych – CPD) w brzmieniu dyrektywy 93/68/EWG Rady wspólnot
Europejskich.
1.4. Nazwy i kody Robót objętych przedmiotem zamówienia
45 233 330 - 1

Prace dotyczące fundamentowania dróg

1.5. Określenia podstawowe
Podbudowa zasadnicza – warstwa lub warstwy konstrukcji nawierzchni spełniająca(e)
podstawową funkcję w rozłożeniu naprężeń od kół pojazdów. Podbudowa zasadnicza
może być jednowarstwowa lub dwuwarstwowa.
Podbudowa pomocnicza – warstwa tworząca platformę umożliwiającą prawidłowe
wbudowanie podbudowy zasadniczej, a w czasie eksploatacji nawierzchni wspomagająca
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Specyfikacja techniczna

04.04.01
PODBUDOWY
WZMOCNIENIE PODŁO ŻA
GEOSIATK (GEOTKANINA)

1 .Czę ć ogólna
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są
wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru budowy kanalizacji
deszczowej w ramach realizacji zadania:
„Przebudowy ulicy Polnej w miejscowości Ustronie Morskie – droga
powiatowa nr 0274Z (nowa numeracja 3323Z) ” – etap II.
1.2. Zakres Robót obj ętych ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowią dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na zadanie: „Przebudowa ulicy
Polnej w miejscowości Ustronie Morskie – droga powiatowa nr 0274Z (nowa
numeracja 3323Z) ” – etap II. Za wykonanie ww. zadania zgodnie z umową
będzie przysługiwać wynagrodzenie ryczałtowe.
Wzmocnienie podłoża geosiatką (geotkaniną) należy wykonać pod
podbudową pomocniczą z kruszywa łamanego na szerokości jezdni w km
0+887,77 – 1+546,07 zgodnie z dokumentacją.
1.3. Ogólne wymagania dotycz ce Robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako ć ich wykonania oraz
za zgodno ć z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i
poleceniami Inżyniera.
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne
z punktu widzenia organizacji Robót budowlanych, zabezpieczenia
interesów osób trzecich, ochrony rodowiska, warunków bezpieczeństwa
pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunków dotyczących organizacji
ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni; zostały umieszczone
w ST WO-00.00 „Wymagania Ogólne”.
1.4. Nazwy i kody Robót objętych przedmiotem zamówienia
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1.5. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi
normami polskimi lub odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie
przyjętym przez polskie prawodawstwo i ST WO-00.00.“ Wymagania
Ogólne “

Zaprojektowana w niniejszych ST geotkanina będzie pełniła rolę warstwy
separującej w celu wyeliminowania zjawiska przemieszania się
wymienianego gruntu (piasek średni stabilizowany mechanicznie gr. 20 cm,
tłuczeń stabilizowany mechanicznie gr. 20 cm) z materiałem podbudowy
drogi, oraz funkcję filtracyjną poprzez umożliwienie przepływu nadmiaru
wody znajdującej się w warstwach konstrukcyjnych drogi i funkcję
wzmacniającą dzięki dużej wytrzymało ci na rozciąganie i małym
wydłużeniu co powoduje stabilizację warstwy no nej.
Geotkanina musi posiadać atest producenta i wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie drogowym.

2. Wymagania dotyczące wła ciwo ci
wyrobów budowlanych
2.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i
składowania, podano w ST WO-00.00. “Wymagania Ogólne“.
2.2. Wymagania dot. materiałów
Materiał powinien spełniać wymagania ogólne okre lone w WO00.00 „Wymagania ogólne”. Dla wykonania warstwy separacyjno –
wzmacniająco - filtrującej należy zastosować geotkaninę o gramaturze 440450g/m2 wykonaną w 100% z ciągłych tasiemek polipropylenowych ,
łączonych metodą tkania. Geotkanina musi być produkowana w systemie
ISO 9001 i posiadać ważną aprobatę techniczną IBDiM lub certyfikat CE .

Należy zastosować materiały posiadające certyfikat zgodności – WE
zgodnie z dyrektywą 89/106/EWG Rady Wspólnot Europejskich dotyczącej
wyrobów budowlanych (dyrektywa o wyrobach budowlanych – CPD) w
brzmieniu dyrektywy 93/68/EWG Rady wspólnot Europejskich.
2.2.1. Wymagane parametry fizyko-mechaniczne geotkaniny
LP
1
2
3
4

PARAMETRY
Wytrzymało ć na rozciąganie:

-wzdłuż
-w poprzek
Wydłużenie przy zastosowaniu maksymalnej
siły rozciągającej:
-wzdłuż
-w poprzek
Wytrzymało ć na przebicie statyczne
(CBR)
Wodoprzepuszczalno ć prostopadła do
płaszczyzny

WYMAGANA
WARTO Ć
min.60 kN/m
min.60 kN/m

BADANIE
WEDŁUG
EN ISO 10319

≤ 14 %
≤ 16 %

EN ISO 10319

4,7 kN
2
48 l/m s

EN ISO 12236

Materiał geotkaniny powinien być odporny na działanie związków
chemicznych naturalnie występujących w gruncie i wodzie oraz na
działanie promieni UV . Geotkanina musi być obojętna dla rodowiska
naturalnego. Rolki geotkaniny powinny być odpowiednio owinięte czarną

EN ISO 11058

folią w celu ich ochrony oraz każda rolka powinna być zaopatrzona w
etykietę i opisana dla celów identyfikacji w miejscu zastosowania, jak
również dla celów inwentaryzacyjnych oraz kontroli jako ci.

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST WO-00.00.
„Wymagania Ogólne”. Przy wykonywaniu Robót nie ma trzebypo
stosowania specjalistycznego sprzętu do rozkładania geotkaniny. Roboty
należy wykonać ręcznie.

4. Wymagania dotyczące transportu i przechowywania
Warunki transportu powinny spełniać ogólne wymagania okre lone
w WO-00.00 „Wymagania ogólne”. W czasie transportuiprzechowywania
należy geotkaninę chronić przed możliwo cią uszkodzeń
mechanicznych,działaniem promieni słonecznych, zamoczeniem i
kontaktami z paliwem,smarami ,i tłuszczami. Geotkaninę należy
transportować i przechowywać wyłącznie w rolkach opakowanych
fabrycznie folią,ułożoną poziomo na płaskim podłożu. Rolki mogą być
układane jedna na drugiej, maksymalnie w 3 warstwach bez innych
dodatkowych obciążeń. Nie wolno składować rolek skrzyżowanych,
nie zaleca się składowania rolek geotkaniny nie owiniętych czarną folią
przez okres dłuższy niż jeden tydzień Podczas ładowania rozładowania i
składowania należy zabezpieczyć rolki geotkaniny przed działaniem
wysokich temperatur.

6. Wymagania dotyczące wykonania Robót
5.1.

Ogólne zasady wykonania Robót

Ogólne zasady wykonania Robót podano w STWO-00.00."
Wymagania Ogólne ".
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt wykonawczy
dostosowany do zaakceptowanych przez Zamawiającego materiałów i
urządzeń oraz projekt organizacji i Harmonogram Robót. Zastosowane w
projekcie wykonawczym rozwiązania techniczne, przyjęte materiały,
aparatura i urządzenia muszą zawierać atesty.Szczegółowy sposób
wykonania Robót Wykonawca przedstawi do uzgodnienia z Inżynierem w
projekcie wykonawczym.
Po wykorytowaniu podłoża do wymaganej głęboko ci należy je
wyprofilować zgodnie z dokumentacją projektową ,starannie wyrównać,

usunąć wszelkie przeszkadzające przedmioty ( pniaki, gałęzie, szpiczaste
kamienie, szkło, itp.), zagę cić na ile to będzie możliwe i dopiero wtedy
wykonać kolejne warstwy wzmocnienia podłoża i konstrukcji drogi.
Separację od podłoża gruntowego uzyska się przez ułożenie na tak
przygotowanym podłożu rodzimym geotkaniny o parametrach podanych w
punkcie 2.2. i 2.2.1.niniejszej Specyfikacji. Pasma geotkaniny należy
układać równo i luźno ale bez fałd , prostopadle do osi jezdni na zakład
podłużny wynoszący min. 30 cm i zakotwić na szwach roboczych przy
pomocy klamer typu ,,U” z ramionami o długo ci 30 cm rozsuniętymi o 10
cm z pręta o rednicy ø 8 mm ze stali St0 w odst ępach 200 cm. Zakład w
kierunku podłużnym powinien być wykonany w taki sposób , aby koniec
poprzedniego pasa spoczywał na początku nowego pasa , co zapobiegnie
podnoszeniu się geotkaniny podczas zasypywania jej materiałem
wypełniającym. Wzdłuż krawędzi drogi należy pozostawić pasy geotkaniny
o długo ci min. 150 cm poza krawędź koryta. Zakłady poprzeczne muszą
wynosić min.50 cm. Na geotkaninie ułożyć warstwę odsączającą z piasku
i warstwę z gruntu nasypowego
grub. 15 cm i zagę cić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia
wg. Proctora nie mniejszego niż Is ≥ 0,95 .
Uwaga : Rozwinąć należy tylko taką ilo ć materiału, która zostanie
przykryta tego samego dnia. Nie wolno dopu cić do poruszania się po
nie zasypanej geotkaninie pojazdów kołowych lub innego sprzętu .
Układanie kruszywa na geotkaninie wykonywać z samochodów
wywrotek, poruszających się w kierunku wstecznym tzn. po warstwie
gruntu mineralnego przykrywającego geotkaninę.
Geotkaninę należy przysypywać warstwami .Unikać bezpo redniego
wysypywania z dużej wysoko ci kruszywa na geotkaninę.

Wykonaną warstwę zgłasza się do odbioru jako robotę ulegającą zakryciu .

11. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i Robót
11.1.

Ogólne zasady kontroli jako ci Robót

Ogólne zasady kontroli jako ci Robót podano w ST WO-00.00
„Wymagania Ogólne” .
11.2. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego i szeroko ci ułożonych
pasów
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego polega na wizualnej ocenie
równomierno ci rozłożenia tasiemek w geotkaninie oraz występowania
uszkodzeń (rozerwań itp.) Szeroko ć układanych pasów należy okre lić

przez pomiar bezpo redni z dokładno cią do 1 cm wykonany co 10 mb
rozwiniętej rolki geotkaniny.
11.3.

Sprawdzenie cech wytrzymało ciowych

Wytrzymało ć na rozciąganie należy porównać z warto ciami
podanymi w punkcie 2.2. i 2.2.1. Dopuszczalne odchylenia od
podanej warto ci nie mogą przekraczać ±15 %.

11.4.

Sprawdzenie wydłużenia geotkaniny przy rozerwaniu

Wydłużeni przy rozerwaniu należy porównać z warto ciami
podanymi w punkcie 2.2. i 2.2.1. Dopuszczalne odchylenia od
podanej warto ci nie mogą przekraczać ± 15 %.
11.5. Sprawdzenie pozostałych parametrów
Warto ć pozostałych parametrów należy porównać z warto ciami
podanymi w punkcie 2.2. i 2.2.1. Dopuszczalne odchylenia od podanej
warto ci nie mogą przekraczać w przypadku:
● wytrzymało ć na przebicie statyczne (CBR) ±20 %.
● wodoprzepuszczalno ć prostopadła do płaszczyzny ±20 %.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru Robót
Obmiar Robót polega na okre leniu faktycznego zakresu wykonanych
Robót. Obmiar Robót obejmuje Roboty objęte Umową oraz ewentualne
dodatkowe Roboty nieprzewidziane, których konieczno ć wykonania
uwzględniona będzie w trakcie między Wykonawcą a Inżynierem. Ogólne
zasady obmiaru i przedmiaru Robót podano w ST WO-00.00. „Wymagania
Ogólne”
Jednostką obmiarową jest 1 metr kwadratowy ( 1m² )
wykonanego wzmocnienia wraz
zakładami.

8. Odbiór Robót
Ogólne zasady Przejęcia Robót podano w ST WO-00.00. „Wymagania
Ogólne”.

9. Podstawy płatno ci
Zapłatę za zakres czynności należy ująć w cenie ryczałtowej na
warunkach określonych w umowie.
Cena wykonania Robót obejmuje:
 roboty przygotowawcze 
 dostarczenie materiałów 
 przycięcie geotkaniny na wła ciwą długo ć 
 ułożenie pasma geotkaniny i zakotwienie 
 wbudowanie gruntu na geotkaninie 
 zagęszczenie gruntu 
 zawinięcie geotkaniny i zakotwienie 
 uporządkowanie terenu robót 

10.

Przepisy związane

1. PN-N-03010:1983 Statystyczna kontrola jako ci. Losowy wybór
jednostek produktu do próbek.
2. PN-ISO 9862:1994 Geotekstylia. Pobieranie próbek laboratoryjnych
i przygotowanie próbek do badań.
3. PN-ISO 9863:1994 Geotekstylia. Wyznaczanie grubo ci przy
okre lonych naciskach
4. ISO 10319: 1996-06 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Badania
wytrzymało ci na rozciąganie metodą szerokich próbek
5. BS 6906
Geotekstylia – Metody badań: Czę ć 3:1989
Okre lenie wodoprzepuszczalno ci prostopadłej do płaszczyzny
geotekstyliów
6. ISO 10319: 1993 Geotekstylia . Terminologia
7. PN-B-06050:99 Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania
ogólne
8. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i
powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach,lotniskach i
in.powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

9. PN-EN 13242:2005 Kruszywa do niezwiązanych i
hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach
budowlanych i w budownictwie drogowym
10. PN-EN 933-1:2000 Uziarnienie kruszywa
11. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
12. PN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
13. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podział i
opis gruntów
14. PN-74/B-04452 Grunty budowlane. badania polowe.
15. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów.
16. PN-83/8836-02
Roboty ziemne.
17. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w
zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
18. PN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

D-04.04.03
PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO

1.WST P
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robot związanych z wykonaniem podbudów z tłucznia kamiennego przy
zadaniuŚ „Przebudowa ulicy Polnej w miejscowo ci Ustronie Morskie – droga
powiatowa nr 0274Z (nowa numeracja 3323Z) – etap II”
1.2 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót z wykonywaniem
podbudów z tłucznia kamiennego gr. 20 cm. Podbudowę z tłucznia kamiennego wykonuje się
zgodnie z ustaleniami w dokumentacji projektowej jako podbudowę pomocniczą (wymiana
gruntu).
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót na zadanieŚ „Przebudowa ulicy Polnej w miejscowo ci Ustronie Morskie – droga
powiatowa nr 0274Z (nowa numeracja 3323Z) ” – etap II. Za wykonanie ww. zadania zgodnie z
umową będzie przysługiwać wynagrodzenie ryczałtowe.

2.MATERIAŁY
2.1 Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia wg PN-S-96023(9) sąŚ
- kruszywo łamane zwykłe Ś tłuczeń i kliniec wg PN-B-11112(8)
- woda do skrapiania podczas wałowania i klinowania
Należy zastosować materiały posiadające certyfikat zgodno ci – WE zgodnie z dyrektywą
89/106/EWG Rady Wspólnot Europejskich dotyczącej wyrobów budowlanych (dyrektywa o
wyrobach budowlanych – CPD) w brzmieniu dyrektywy 93/68/EWG Rady wspólnot
Europejskich.
2.2 Wymagania dla kruszyw
Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa, według PN-B11112(8)
-tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm,
-kliniec od 20 mm do 31,5 mm,
-kruszywo do klinowania –kliniec od 4 mmm do 20 mm.
Jako ć kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112(8),
okre lonymi dlaŚ
-klasy co najmniej II- dla podbudowy zasadniczej,
-klasy II i III- dla podbudowy pomocniczej,
Do jednowarstwowych podbudowy lub podbudowy zasadniczej należy stosować
kruszywo gatunku co najmniej 2. Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach
1i2 niniejszej specyfikacji
Tablica 1. Wymagania dla tłucznia i klińca, wg PN-B-11112(8)
lp Wła ciwo ci

Klasa II

Klasa III

1

Scieralno ć w bębnie Los Angeles, wg PN-B06714-42(7):
a) Po pełnej liczbie obrotów,%ubytku masy,
nie więcej niżŚ
-w tłuczniu

35

50

- w klińcu
b)po1/5 pełnej liczbie obrotów, % ubytku
masy w stosunku do ubytku masy po pełnej
liczbie obrotów, nie więcej niżŚ

40

50

30

35

2,0

3,0

3,0

5,0

4,0

10,0

5,0

10,0

-w klińcu

30

Nie bada się

-w tłuczniu

Nie bada się

Nie bada się

2 Nasiąkliwo ć, wg PN-B-06714-18(4), % m/m,nie
więcej niżŚ
a) Dla kruszyw ze skał magmowych i
przeobrażonych
b) Dla kruszyw ze skał osadowych
3 Odporno ć na działanie mrozu, wg PN-B-0671419(5),% ubytku masy, nie więcej niżŚ
a) Dla kruszyw ze skał magmowych i
przeobrażonych
b) Dla kruszyw ze skał osadowych
4 Odporno ć na działanie mrozu według
zmodyfikowanej metody bezpo redniej, wg PN-B06714-19(5) i PN-B-11112(8), % ubytku masy, nie
więcej niżŚ

Tablica 2. Wymagania dla tłucznia i klińca w zależno ci od warstwy podbudowy
tłuczniowej, wg PN-B-11112(8)
lp wła ciwo ci

1

Podbudowa
Podbudowa
jednowarstwowa pomocnicza
lub podbudowa
zasadnicza

Uziarnienie , wg PN-B-06714-15(2)
a) Zawarto ć ziarn mniejszych niż 0,075 mm,
odsianych na mokro,% m/m, nie więcej niżŚ
-w tłuczniu
- w klińcu

3

4

4

5

75

65

15

25

15

20

b) zawarto ć frakcji podstawowej, % m/m,nie
mniej niżŚ
- w tłuczniu i w klińcu
c) zawarto ć podziarna, % m/m, nie więcej niżŚ
- w tłuczniu i w klińcu
d) zawarto ć nadziarna , % m/m, nie więcej niżŚ
- w tłuczniu i w klińcu

2 Zawarto ć zanieczyszczeń obcych, wg PN-B06714-12(1), % m/m, nie więcej niżŚ
- w tłuczniu i w klińcu

0,2

0,3

40

45

Nie bada się

Nie bada się

wzorcowa

wzorcowa

3 Zawarto ć ziarn nieforemnych, wg PN-B-0671416(3), % m/m, nie więcej niżŚ
- w tłuczniu
- w klincu
4 Zawarto ć zanieczyszczeń organicznych, barwa
cieczy wg PN-B-06714-26(6)
- w tłuczniu i w klincu, barwa cieczy nie
ciemniejsza
NiżŚ
2.3 Woda
Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczenia i klinowania podbudowy może być
studzienna lub z wodociągu, bez specjalnych wymagań.
3.SPRZ T
3.1 Sprz t do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy tłucznia kamiennego
powinien wykazać się możliwo cią korzystania z następującego sprzętuŚ
a) Równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca
b) Rozsypywarek kruszywa do rozłożenia klińca,
c) Walców statycznych gładkich do zagęszczenia kruszywa grubego,
d) Walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych
klinowania kruszywa grubego klińcem,
e) Szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca,
f) Walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczania,
g) Przewoźnych zbiorników
rozpryskiwania wody.

do

wody

zaopatrzonych

w

urządzenia

do

do

4. TRANSPORT
4.1 Transport kruszywa
Kruszywa nożna przewozić dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczających
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami , nadmiernym wysuszaniem
i zawilgocaniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Przygotowanie podłoża

Podłoże pod podbudowę tłuczniową powinno spełniać wymagania okre lone nw specyfikacji
dla robótŚ ,, Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”. Podbudowa tłuczniowa
powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do
warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym , pod podbudowa tłuczniową powinna być ułożona
warstwa odcinająca lub wykonanie ulepszonego podłoża.
W przypadku zastosowania pomiędzy warstwą podbudowy tłuczniowej a spoistym
gruntem podłoża warstwy odcinającej albo odsączającej , powinien być spełniony warunek
nieprzenikania cząstek cząstek drobnych , wyrażony wzoremŚ
D15/d85<=15
Gdzie : D15 – wymiary sita , przez które przechodzi 15 % ziarn warstwy odcinającej
albo odsączającej,
D85-wymiary sita, przez które przechodzi 85 % ziarn gruntu podłoża.
Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z
dokumentacją projektową lub według zaleceń Inżyniera , z tolerancjami okre lonymi w
niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy
powinny być wcze niej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i
w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągniecie sznurków lub linek do
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.
5.2 Wbudowanie i zag szczenie kruszywa
Minimalna grubo ć warstwy tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5 krotnego
wymiaru największych ziarn tłucznia. Maksymalna grubo ć warstwy podbudowy po
zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubo ci powyżej 20 cm należy
wykonywać w dwóch warstwach. Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o
jednakowej grubo ci , przy użyciu układarki albo równiarki . Grubo ć rozłożonej warstwy
luźnego kruszywa powinna być taka , aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubo ć
projektowaną. Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przej ciami
walca statycznego, gładkiego o o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m.
Zagęszczenie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i
stopniowo przesuwać się pasami podłużnymi , czę ciowo nakładającymi się w kierunku osi
jezdni. Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząc się
od dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi , czę ciowo nakładającymi się, w
kierunku jej górnej krawędzi. W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej , po
przywałowaniu kruszywa grubszego należy rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie , w
celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zagęszczenia należy użyć walca wibracyjnego o
nacisku jednostkowym co najmniej 18 KN/m, albo płytową zagęszczarką wibracyjna o nacisku
jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubo ć warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna
być taka ,aby wszystkie przestrzenne warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem
drobnym. Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania i wibrowania kruszywa drobnego należy
powtarzać Az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstw kruszywa grubego.
Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z

podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3
do 6 mm. Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o
nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu
dogęszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.
5.3 Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymana w
dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera , gotową
podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z
niewła ciwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.
6.KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1 Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w
celu akceptacji.
6.2 Badania w czasie robót
6.2.1 Częstotliwo ć oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwo ć oraz zakres badań podano w tablicy 3.
Tablica 3. Częstotliwo ć oraz zakres badań przy budowie podbudowy z tłucznia kamiennego
Częstotliwo ć badań
lp

Wyszczególnienie badań

1

Uziarnienie kruszyw

2

Zawarto ć zanieczyszczeń obcych w kruszywie

3

Zawarto ć ziarn nieforemnych w kruszywie

4

cieralno ć kruszywa

5

Nasiąkliwo ć kruszywa

6

Odporno ć kruszywa na działanie mrozu

7

Zawarto ć zanieczyszczeń organicznych

Minimalna
ilo ć badań
na dziennej
działce
roboczej

Maksymalna
powierzchnia
podbudowy na
jedno badanie
(m2)

2

600

6000
i przy każdej zmianie źródła
pobieranych materiałów

6.2.2 Badania wła ciwo ci kruszywa
Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy , przed jej zagęszczeniem.
Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. Badania pełne kruszywa ,
obejmujące ocenę wszystkich wła ciwo ci powinny być wykonywane przez Wykonawcę z

częstotliwo cią gwarantującą zachowanie jako ci robót i zawsze w przypadku zmiany
źródła pobierania materiałów oraz na polecenie Inżyniera. Próbki do badań pełnych
powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy, w obecno ci Inżyniera.
6.3 Wymagania dotycz ce no no ci i cech geometrycznych podbudowy
6.31. Częstotliwo ć oraz zakres pomiarów
Częstotliwo ć oraz zakres pomiarów podano w tablicy 4.
Tablica 4. Częstotliwo ć oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z tłucznia kamiennego
lp

Wyszczególnienie badań pomiarów

Minimalna częstotliwo ć pomiarów

1

Szeroko ć podbudowy

10 razy na 1 km

2

Równo ć podłoża

W sposób ciągły plano grafem albo co 20 m łatą
na każdym pasie ruchu

3

Równo ć poprzeczna

10 razy na 1 km

4

Spadki poprzeczne

10 razy na 1km

5

Rzędne wysoko ciowe

Co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach

6

Ukształtowanie osi w planie

Co 100 m

7

Grubo ć podbudowy

Podczas budowyŚ w 3 punktach na każdej działce
roboczej , lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2,

8

No no ć podbudowy

Nie rzadziej niż raz na 3000 m2

Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w
punktach głównych łuków poziomych.
6.3.2 Szeroko ć podbudowy
Szeroko ć podbudowy nie może różnić się od szeroko ci projektowanej o więcej niż+10 cm,
-5 cm.
6.3.3 Równo ć podbudowy
Nierówno ci podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub plano grafem,
zgodnie z normą BN-68/8931-04(11)
Nierówno ci poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrowa łatą.
Nierówno ci podbudowy nie mogą przekraczaćŚ
-12 mm dla podbudowy zasadniczej,
-15 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.3.4 Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z
dokumentacją projektową z tolerancją +-0,5 %

6.3.5Rzędne wysoko ciowe podbudowy
Różnica pomiędzy rzędnymi wysoko ciowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie
powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.
6.36. Ukształtowanie osi w planie
O podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o +-5 cm.
6.3.7 Grubo ć podbudowy
Grubo ć podbudowy
Grubo ć podbudowy nie może różnić się od grubo ci projektowanej o więcej niżŚ
-dla podbudowy zasadniczej +- 2 cm,
-dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.
6.38 No no ć podbudowy
Pomiary no no ci podbudowy należy wykonać zgodnie z BN-64/8931-02(10)
Podbudowa zasadnicza powinna spełnić wymagania dotyczące no no ci , podanej w tablicy 5.
Tablica 5. Wymagania no no ci podbudowy zasadniczej w zależno ci od kategorii ruchu
Kategoria ruchu

Minimalny moduł odkształcenia mierzony
przy użyciu płyty o rednicy 30 cm (MPa)
Pierwotny M I E

Wtórny IIE

Ruch lekki

100

140

Ruch lekko redni i redni

100

170

Pierwotny moduł odkształcenia podbudowy pomocniczej mierzony płytą o rednicy 30
cm, powinien być większy od 50 MPa.
Zagęszczenie podbudowy należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu
odkształcenia M II E do pierwotnego modułu odształcenia M IE jest nie większy od 2,2
M IIE/M IE <=2,2
6.4 Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.4.1 Niewła ciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wskazują większe odchylenia cech
geometrycznych od okre lonych w ST powinny być naprawione. Wszelkie naprawy i
dodatkowe badania i pomiary zostaną wykonane na koszt Wykonawcy. Jeżeli szeroko ć
podbudowy jest mniejsza od szeroko ci projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewni to
podparcia warstwom wyżej leżącym , to Wykonawca powinien na własny koszt
poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełna grubo ć, do połowy
szeroko ci pas ruchu(lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), dołożenie
materiału i powtórne zagęszczenie.

6.4.2 Niewła ciwa grubo ć
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubo ci, Wykonawca wykona
naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiednią głęboko ć, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione
nowym materiałem o odpowiednich wła ciwo ciach, wyrównanie i odpowiednie
zagęszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót
nastąpi ponowny pomiar i ocena grubo ci warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

6.4.3Niewła ciwa no no ć podbudowy
Jeżeli no no ć podbudowy będzie mniejsza od wymaganej , to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej no no ci, zalecone przez Inżyniera. Koszty tych
dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie no no ci
podbudowy wynikło z niewła ciwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.

7. PRZEPISY ZWI ZANE
7.1 Normy
PN-EN 933-1:2012 Kruszywa mineralne . badania Oznaczenie składu ziarnowego
PN-EN 933-4:2008 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn
PN-EN 1097-6:2013-11 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwo ci
PN-EN 1367-1:2007 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporno ci
metoda bezpo rednią
PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Kruszywa mineralne . badania . oznaczenie zawarto ci
zanieczyszczeń organicznych
PN-EN 1097-2:2010 Kruszywa mineralne . badania. Oznaczenie cieralno ci w bębnie Los
Angeles.
PN-EN 13043:2004 Kruszywo mineralne . Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
PN-S-96023:1984 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni plano grafem i łatą.
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FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH

1. WST P
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
frezowaniem nawierzchni asfaltowych w ramach realizacji zadania:
Przebudowy ulicy Polnej w miejscowości Ustronie Morskie – droga powiatowa nr 0274Z (nowa numeracja
3323Z) ” – etap II.
1.2 Zakres stosowania SST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na
zadanie: „Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Ustronie Morskie – droga powiatowa nr 0274Z (nowa
numeracja 3323Z) ” – etap II. Za wykonanie ww. zadania zgodnie z umową będzie przysługiwać wynagrodzenie
ryczałtowe.
1.3 Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z frezowaniem na zimno
nawierzchni asfaltowych na głęboko ć około 4-5 cm.
1.4 Okre lenia podstawowe
1.4.1 Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania górnej warstwy nawierzchni
asfaltowej, bez jej ogrzania, na okre loną głęboko ć.
Pozostałe okre lenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST
D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5 Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1 Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2.
2.2 Materiał pofrezowy
Materiał pofrezowy (destrukt) będzie w cało ci wykorzystany na budowie. Wykonawca zapewni we własnym zakresie
tymczasowe składowisko materiału. Jeżeli cały materiał nie zostanie wykorzystany do wykonania robót w ramach
niniejszej inwestycji to musi on zostać przewieziony na Bazę Materiałową Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu
ul. Gryfitów 8.
3. SPRZ T
3.1 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2 Sprz t do frezowania
Należy stosować frezarki drogowe umożliwiające frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na okre loną
głęboko ć.
Frezarka powinna być sterowana elektronicznie i zapewniać zachowanie wymaganej równo ci oraz pochyleń
poprzecznych i podłużnych powierzchni po frezowaniu.
Frezarka musi być wyposażona w przeno nik sfrezowanego materiału, podający go z jezdni na rodki transportu.
Frezarki muszą być zaopatrzone w systemy odpylania.
Wykonawca może używać tylko frezarki zaakceptowane przez Inspektora. Wykonawca powinien przedstawić dane
techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek wątpliwo ci przeprowadzić demonstrację pracy frezarki, na
własny koszt.
4. TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2 Transport sfrezowanego materiału
Transport sfrezowanego materiału powinien być tak zorganizowany, aby zapewnić pracę frezarki bez postojów.
Materiał może być wywożony w miejsce odkładu na terenie budowy dowolnymi rodkami transportowymi. Transport
zorganizowany staraniem i na koszt Wykonawcy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
Wła cicielem materiału z rozbiórki jest Zamawiający.
Materiał pofrezowy (destrukt) będzie wykorzystywany na budowie. Wykonawca zapewni we własnym zakresie
tymczasowe składowisko materiału. Materiał pofrezowy, który nie zostanie wykorzystany do wykonania robót w
ramach niniejszej inwestycji musi zostać przewieziony przez Wykonawcę na Bazę Materiałową Rejonu Dróg
Wojewódzkich w Ko cianie.
Transport sfrezowanego materiału powinien być tak zorganizowany, aby zapewnić pracę frezarki bez postojów.
Materiał może być wywożony w miejsce odkładu na terenie budowy dowolnymi rodkami transportowymi. Transport
zorganizowany staraniem i na koszt Wykonawcy.
Przekazanie Zamawiającemu destrukt pofrezowego wymaga od Wykonawcy sporządzenia odpowiedniego protokołu
zdawczo-odbiorowego.
W przypadku rezygnacji Zamawiającego z elementów przeznaczonych do wywozu na jego składowisko (Baza
Materiałowa Zamawiającego), do Wykonawcy robót należy załatwienie wszystkich spraw formalnych związanych ze
sprzedażą lub utylizacją materiału rozbiórkowego. rodki pieniężne ze sprzedaży takiego materiału (złomu,
destruktu) należą do Zamawiającego.
5.2 Wykonanie frezowania
Nawierzchnia powinna być frezowana do głęboko ci, szeroko ci i pochyleń zgodnych z dokumentacją projektową i
SST.
Jeżeli ruch drogowy ma być dopuszczony po sfrezowanej czę ci jezdni, to wówczas, ze względów bezpieczeństwa
należy spełnić następujące warunkiŚ
a) należy usunąć cięty materiał i oczy cić nawierzchnię,
b) przy frezowaniu poszczególnych pasów ruchu, wysoko ć podłużnych pionowych krawędzi nie może
przekraczać 40 mm,
c) przy lokalnych naprawach polegających na sfrezowaniu nawierzchni przy linii krawężnika ( cieku) dopuszcza się
większy uskok niż okre lono w pkt b), ale przy głęboko ci większej od 75 mm wymaga on specjalnego
oznakowania,
d) krawędzie poprzeczne na zakończenie dnia roboczego powinny być klinowo cięte.
5.3 Frezowanie warstwy cieralnej przed ułożeniem nowej warstwy lub warstw asfaltowych
Do frezowania należy użyć frezarek sterowanych elektronicznie, względem ustalonego poziomu odniesienia,
zachowując spadki poprzeczne i niweletę istniejącej drogi. Nawierzchnia powinna być sfrezowana na głęboko ć
projektowaną z dokładno cią ± 5mm.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2 Cz stotliwo ć oraz zakres pomiarów kontrolnych
Minimalna częstotliwo ć pomiarów
Częstotliwo ć oraz zakres pomiarów dla nawierzchni frezowanej na zimno podano w tablicy 1.
Tablica 1. Częstotliwo ć oraz zakres pomiarów kontrolnych nawierzchni frezowanej na zimno
Lp.
Wła ciwo ć nawierzchni
Minimalna częstotliwo ć pomiarów
1 Równo ć podłużna
łatą 4-metrową co 20 metrów
2 Równo ć poprzeczna
łatą 4-metrową co 20 metrów
3 Spadki poprzeczne
co 50 m
4 Szeroko ć frezowania
co 50 m
5 Głęboko ć frezowania
na bieżąco, według SST
6.2.1 Równo ć nawierzchni
Nierówno ci powierzchni po frezowaniu mierzone łatą 4-metrową zgodnie z BN-68/8931-04 nie powinny przekraczać
6 mm.
6.2.2 Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%.

6.2.3 Szeroko ć frezowania
Szeroko ć frezowania powinna odpowiadać szeroko ci okre lonej w dokumentacji projektowej z dokładno cią ± 5
cm.
6.2.4 Głęboko ć frezowania
Głęboko ć frezowania powinna odpowiadać głęboko ci okre lonej w dokumentacji projektowej z dokładno cią ± 5
mm.
7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr kwadratowy) frezowania nawierzchni asfaltowej wykonanego zgodnie z
dokumentacją projektową i niniejszą SST.
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za wykonane
zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNO CI
Zapłatę za zakres czynno ci należy ująć w cenie ryczałtowej na warunkach okre lonych w umowie.
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Cena wykonania m frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuje:
- prace pomiarowe i wyznaczenie miejsc frezowania,
- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,
- oznakowanie robót,
- rozbiórka nawierzchni przez frezowanie,
- przemieszczenie oraz składowanie destruktu przeznaczonego do wbudowania,
- załadunek destruktu na rodki transportowe i transport destruktu na składowisko Zamawiającego
i wyładunek,
- przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej,
- pomiar geodezyjny przeprowadzony przed i po frezowaniu
10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1 Normy
BN-68/8931-04

Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i łatą (archiwalna)

Prawo o ochronie rodowiska. – ustawa z dnia 27.04.2001r. z późniejszymi zmianami
Ustawa o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zm.)

05.03.26a ZABEZPIECZENIE GEOSIATKĄ NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ

1. WST P
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchniowym skarp i rowów w
zadania:
Przebudowy ulicy Polnej w miejscowości Ustronie Morskie – droga powiatowa nr 0274Z (nowa
numeracja 3323Z) ” – etap II.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót na zadanie: „Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Ustronie Morskie – droga
powiatowa nr 0274Z (nowa numeracja 3323Z) ” – etap II. Za wykonanie ww. zadania zgodnie z
umową będzie przysługiwać wynagrodzenie ryczałtowe.
1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą ogólnych zasad prowadzenia robót związanych z
wbudowaniem siatki zbrojeniowej z włókien szklanych i węglowych przesączanej asfaltem.
Geosiatkę należy ułożyć na całej szerokości jezdni ul. Polnej pomiędzy warstwą ścieralną i wiążącą
nowobudowanej jezdni na dł. 1,00 m oraz na istniejącej podbudowie pomocniczej drogi krajowej na
dł. 1,00 m.
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Siatka zbrojeniowa z włókien szklanych i węglowych przesączana asfaltem – płaski wyrób
syntetyczny zbudowany z wiązek włókien szklanych (w kierunku wzdłużnym) i włókien węglowych (w
kierunku poprzecznym), ułożonych wzdłużnie i poprzecznie tworzących oczka siatki. Siatka w
węzłach nie jest usztywniana przez co możliwe jest przesuwanie poszczególnych wiązek
zbrojeniowych (w ograniczonym zakresie). Wiązki włókien tworzących siatkę w procesie produkcyjnym
przesączane są asfaltem. Siatka posiada na górnej powierzchni posypkę z piasku a dolna
powierzchnia pokryta jest cienką folią zabezpieczającą.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
Wszelkie prace należy prowadzić w okresie bezdeszczowym (podczas układania siatki), przy suchym
0
podłożu i temperaturze powietrza co najmniej +5 C.

2. MATERIAŁY
Do wykonania powyższych robót należy stosować następujące materiały:
 kationowe emulsje modyfikowane polimeroasfaltami C60 BP3 ZM lub C60 BP4 ZM
 siatkę z włókien szklanych i węglowych wstępnie przesączaną asfaltem
alternatywnie
 kationowe emulsje asfaltowe C60 B3 ZM lub C60 B4 ZM
 siatkę z włókien szklanych i węglowych wstępnie przesączaną asfaltem
2.1. Emulsja asfaltowa
Do wykonania warstwy sczepnej na powierzchni, na której ma być ułożona siatka należy stosować
emulsję asfaltową modyfikowane polimeroasfaltami o zawartości asfaltu 60% (C60 BP3 ZM lub C60

BP4 ZM) - zgodnych zaleceniami zawartymi w Wymaganiach Technicznych WT-3 Emulsje asfaltowe
2009.
2.2. Siatka zbrojeniowa
Do wykonania robót należy zastosować wyrób złożony z siatki zbrojeniowej wykonanej z kombinacji
włókien szklanych i węglowych, przesączanej asfaltem. Szczegółowe wymagania dotyczące siatki
podano w tablicy 1.
Tablica 1 Wymagania dla siatki
Parametr
Materiał
- wszerz
- wzdłuż
Wydłużenie graniczne [%]
- wszerz
- wzdłuż
Ilość wiązek włókna na 1 mb:
- wszerz
- wzdłuż
Wytrzymałość na rozciąganie [kN/m]
- wszerz
- wzdłuż

Wartość

włókno węglowe
włókno szklane
max. 1,5
max. 3,0
51 +/- 2
50 +/- 2
min. 200
min. 120

Siatka powinna posiadać aprobatę techniczną IBDiM lub być produkowana zgodnie z wymaganiami
Normy PN-EN 15381.

3. SPRZ T
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt. 3.
Do wykonania robót powinien być stosowany sprzęt zaakceptowany przez Kierownika Projektu.
Należy stosować:
 skrapiarkę do wykonania skropienia emulsją asfaltową,
 urządzenie do maszynowego rozkładania siatki (w przypadku znacznej powierzchni robót) wraz z
maszyną transportową (sztaplarka, ładowarka z osprzętem itp)
 narzędzia tnące (noże, nożyce itp)
 ręczne palniki gazowe.

4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE
Ogólne warunki dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogólne" punkt 4.
Siatkę należy transportować i magazynować w rolkach opakowanych fabrycznie, ułożonych poziomo
na równym podłożu i w sposób zabezpieczający przed opadami atmosferycznymi i mechanicznymi
uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt. 5.
5.1 Wbudowanie siatki
Dla zapewnienia właściwego zespolenia z warstwami asfaltowymi siatki wstępnie przesączanej
asfaltem, siatkę należy rozkładać „na gorąco” ze wstępnym sklejeniem siatki z podłożem.
Podłoże:
stabilne (nośne) nawierzchnie bitumiczne zarówno nowo wykonane jak i stare. Powierzchnię podłoża
należy oczyścić i usunąć wszelkie luźne części. Lokalne ubytki lub szczeliny w podłożu o rozwartości
powyżej 4 mm muszą być wypełnione lub naprawione odpowiednimi masami naprawczymi. Tak
przygotowane podłoże należy skropić emulsją asfaltową modyfikowaną polimeroasfaltami (C60BP3
ZM lub C60 BP4 ZM) w ilości od około 0,25-0,30 kg/m2. Przy skropieniu lepiszczem asfaltowym na
gorąco – ilość 0,15 - 0,2 kg/m2. W przypadku podłoży frezowanych skropienie powinno być
intensywniejsze o ok.50%. W szczególnych przypadkach dopuszcza się skropienie kationową
emulsją asfaltową C60 B3 ZM lub C60 B4 ZM w ilości jak dla emulsji modyfikowanej
polimeroasfaltem. Należy przestrzegać ogólnych zasad wykonania skropienia, obowiązujących przy
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wykonywaniu połączenia międzywarstwowego podanych w Wymaganiach Technicznych WT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2008. zwracając szczególną uwagę na równomierność pokrycia powierzchni
Ułożenie siatki:
Siatkę można rozkładać zarówno ręcznie jak i maszynowo. Warstwę siatki należy rozkładać na całej
powierzchni wzmacnianego odcinka lub pasami o szerokości nie mniejszej niż 1,95 m.
Rozłożenie siatki może nastąpić dopiero po przeschnięciu warstwy skropienia, do takiego stopnia, aby
była lekko klejąca się, ale nie przywierała.
Siatkę układa się na podłożu z jednoczesnym podgrzewaniem. Podczas procesu rozkładania,
mikrofolia od spodu siatki ma być całkowicie stopiona, a powłoka bitumiczna siatki winna być
nagrzana. W przypadku aplikacji ręcznej warstwę folii należy stopić gazowym palnikiem ręcznym; w
przypadku rozkładania maszynowego warstwa ta jest topiona przez palniki zabudowane w urządzeniu
rozkładającym. Palniki i prędkość przejazdu maszyny należy tak regulować aby nie dopuścić do
przegrzewania siatki (przypalania powłoki z wydzielaniem dymu ).W przypadku rozkładania ręcznego
należy docisnąć warstwę siatki poprzez przejazd lekkiego walca. W przypadku rozkładania
maszynowego nie jest to wymagane a w przypadku podłoży frezowanych nie zalecane. Nie jest
wymagane dodatkowe kotwienie siatki zbrojeniowej do podłoża.
Siatkę należy układać „na zakład” o szerokości min. 10 cm. Dotyczy to zarówno połączeń podłużnych
jak i poprzecznych. Docinanie siatki na żądany wymiar zarówno w kierunku podłużnym jak i
poprzecznym może się odbywać przy wykorzystaniu zarówno przyrządów ręcznych jak i z
wykorzystaniem mechanicznych urządzeń tnących (szlifierki kątowe itp).
Po rozłożonej warstwie siatki przygotowanej do przykrycia warstwą bitumiczną nawierzchni może
odbywać się ruch pojazdów używanych do układania tej warstwy. W szczególnych przypadkach
dopuszcza się także ogólny ruch kołowy w ograniczonym zakresie, zarówno co prędkości jak i tonażu
pojazdów.
Mieszanki mineralno – asfaltowe przykrywające siatkę powinny być układane mechanicznie z
zachowaniem minimalnej grubości 20 mm po zagęszczeniu.
Siatka może być wbudowana bezpośrednio pod warstwę ścieralną (na warstwie wiążącej), wówczas
zalecane jest zwiększenie minimalnej grubości przykrycia do 25 mm po zagęszczeniu.
Po ułożeniu na siatce nowej warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej, w celu zapewnienia zakładanej
trwałości zmęczeniowej nawierzchni, zaleca się wykonanie pomiaru połączenie międzywarstwowego
np. metodą Leutnera. Minimalna wartość naprężeń ścinających na połączeniu warstw nie może być
mniejsza niż 1,0 MPa; zalecana wartość minimalna 1,3 MPa – „Informacje, Instrukcje - Zeszyt Nr-66”
(IBDiM)
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1 Kontrola jako ci siatki
6.1.1 Częstotliwość badań, skład i liczebność partii
Badania należy wykonywać przy odbiorze każdej partii geosiatki. W skład partii wchodzą rolki
geosiatki o jednakowych wymiarach. Liczebność partii do badań nie powinna być większa niż 100
rolek
6.1.2 Pobieranie próbek i kontrola jakości
Próbki z każdej partii należy pobierać losowo wg PN-N-03010;1983. Pobieranie próbek
laboratoryjnych z rolki i przygotowanie próbek do badań należy wykonać wg PN-ISO 9862;2007
6.1.3 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego i szerokości pasma
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego polega na wizualnej ocenie równomierności rozłożenia oczek
siatki oraz występowania uszkodzeń (przerwania ciągłości wiązek włókien) jak również jednorodności
nasycenia siatki asfaltem. Szerokość pasma należy określić przez pomiar bezpośredni z dokładnością
do 1 cm wykonany co 10 mb rozwiniętej rolki. Odchyłka szerokości pasma nie powinna przekraczać
+/- 2% wymiaru nominalnego.
6.1.4 Sprawdzenie cech wytrzymałościowych
Wytrzymałość na rozciąganie wiązek włókien siatki zarówno w układzie poprzecznym jak i podłużnym
nie powinna być mniejsza niż podana w punkcie 2.2 przy wydłużeniu jak w pkt. 2.2. Wytrzymałość
siatki obliczana jest na podstawie ciężaru powierzchniowego i parametrów mechanicznych włókna
użytego do produkcji nici siatki. Pole powierzchni poszczególnych oczek siatki nie może być mniejsze
niż 2,4 cm2.
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6.2 Kontrola jako ci przeprowadzonych Robót
Kontrola jakości Robót polega na:
 sprawdzeniu zużycia emulsji asfaltowej i jednorodności skropienia,
 sprawdzeniu prawidłowości usunięcia folii ochronnej na całej powierzchni,
 wizualnej ocenie przylegania siatki do podłoża przed ułożeniem na niej warstwy bitumicznej.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady Obmiaru Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt. 7.
2
Jednostką obmiarową jest 1 m ułożonej siatki.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady Odbioru Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt. 8.
9. PODSTAWA PŁATNO CI
Zapłatę za zakres czynności należy ująć w cenie ryczałtowej na warunkach określonych w umowie.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogólne"
pkt. 9.
Cena jednostkowa wykonania wzmocnienia nawierzchni obejmuje:
 koszt materiałów wraz z transportem,
 wykonanie skropienia emulsją asfaltową,
 rozłożenie siatki.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
Zalecenia producenta siatki dotyczące technologii wbudowania
Karta informacji technicznej siatki
Aprobata IBDiM.
Informacje, Instrukcje - Zeszyt Nr-66” (IBDiM)
Wymagania Techniczne: WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych 2008
WT-3 Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych 2009
Normy: PN-EN 13108 Mieszanki mineralno-asfaltowe
PN-EN 15381 Geotekstylia i wyroby pokrewne-Wymagania w odniesieniu do wyrobów
stosowanych w nawierzchniach i pokryciach asfaltowych
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UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE
SKARP, ROWÓW i CIEKÓW

1.

WST P

1.1.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchniowym skarp i rowów w zadania:
Przebudowy ulicy Polnej w miejscowości Ustronie Morskie – droga powiatowa nr 0274Z (nowa numeracja
3323Z) ” – etap II.
1.2.

Zakres stosowania SST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na
zadanie: „Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Ustronie Morskie – droga powiatowa nr 0274Z (nowa
numeracja 3323Z) ” – etap II. Za wykonanie ww. zadania zgodnie z umową będzie przysługiwać wynagrodzenie
ryczałtowe.
1.3.

Zakres robót obj tych SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
związanych z powierzchniowym umocnieniem skarp rowów.
1.4.

Okre lenia podstawowe

1.4.1.

Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę.

1.4.2.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części organicznych.

1.4.3.

Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej, obejmujący
dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i
dogęszczeniem.

1.4.4.

Prefabrykat - element wykonany w zakładzie przemysłowym, który po zmontowaniu na budowie stanowi
umocnienie rowu lub ścieku.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5.

Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2.

MATERIAŁY

2.1.

Ogólne wymagania dotycz ce materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2.
2.2.

Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowów i ścieków objętymi niniejszą SST są:
 ziemia urodzajna,
 nasiona traw.
2.3.

Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i
pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych.
W przypadkach wątpliwych Inżynier może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że ziemia urodzajna
odpowiada następującym kryteriom:
a) optymalny skład granulometryczny:
- frakcja ilasta (d < 0,002 mm)
12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm)
20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)
45 - 70%,
2
b) zawartość fosforu (P2O5)
> 20 mg/m ,
2
c) zawartość potasu (K2O)
> 30 mg/m ,
d) kwasowość pH
 5,5.

2.4.

Nasiona traw

Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się stosować mieszanki
traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998.
3.

SPRZ T

3.1.

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2.

Sprz t do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
 koparek podsiębiernych,
 spycharek lemieszowych,
 równiarek samojezdnych lub przyczepnych,
 urządzeń kontrolno-pomiarowych,
 ew. walców gładkich, żebrowanych lub ryflowanych,
 ubijaków o ręcznym prowadzeniu,
 wibratorów samobieżnych,
 cysterny z wodą pod ciśnieniem (do zraszania) oraz węży do podlewania (miejsc niedostępnych).
4.

TRANSPORT

4.1.

Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2.
4.2.1.

Transport materiałów
Transport nasion traw

Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zawilgoceniem.
4.2.2.

Transport ziemi urodzajnej

Ziemia urodzajna może być przewożona na miejsce wbudowania dowolnymi środkami
transportu, zaakceptowanymi przez Inżyniera i zapewniającymi trwałość własności materiałów
podczas transportu. Materiały transportować i przechowywać w warunkach zabezpieczających
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.

Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2.

Humusowanie (dotyczy poboczy w pasie drogowym ul. Polnej)

Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej krawędzi. Warstwa ziemi urodzajnej
powinna sięgać poza górną krawędź skarpy i poza podnóże skarpy nasypu od 15 do 25 cm.
Grubość pokrycia ziemią urodzajną powinna wynosić od 10 cm po moletowaniu i zagęszczeniu, w zależności od
gruntu występującego na powierzchni skarpy.
W celu lepszego powiązania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy należy wykonywać rowki
o
o
poziome lub pod kątem 30 do 45 o głębokości od 3 do 5 cm, w odstępach co 0,5 do 1,0 m. Ułożoną warstwę ziemi
urodzajnej należy zagrabić (pobronować) i lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne.
5.3.

Umocnienie skarp przez obsianie traw (dotyczy poboczy w pasie drogowym ul. Polnej)

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowów poprzez obsianie nasionami traw i roślin motylkowatych polega na:
a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez:
- humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,
- wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadami ściekowymi za pomocą osprzętu agrouprawowego, aby
uzyskać zawartość części organicznych warstwy co najmniej 1%,
2
b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roślin motylkowatych i bylin w ilości od 18 g/m do
2
30 g/m , dobranych odpowiednio do warunków siedliskowych (rodzaju podłoża, wystawy oraz pochylenia skarp),
c) naniesieniu na obsianą powierzchnię tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (patrz pkt 5.4) metodą mulczowania
lub hydromulczowania.
W okresach posusznych należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie.
5.4.

Profilowanie dna i skarp rowów pod umocnienie

Profilowanie rowu polega na wybraniu namułu naniesionego przez wodę, zdjęciu humusu, usunięciu krzaków w
obrębie rowu.
Przygotowane podłoże należy umocnić płytami żelbetowymi pochodzącymi z rozbiórki drogi powiatowej (ul. Polna).

Wyżej wymienione roboty należy wykonać po 3,00 m od wlotu i wylotu istniejących przepustów.
Namuł, humus i nadmiar gruntu pochodzącego z remontowanych rowów i skarp należy wywieźć poza obręb pasa
drogowego.
Zgodnie z zapisami SIWZ – rozdział V Opis przedmiotu zamówienia pkt 8 ppkt 6:
Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót wymagające wywozu np. gruz, urobek
ziemny, materiał z karczowania i wycinki drzew i krzewów itp. będą stanowiły własność Wykonawcy. Wykonawca jest
wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z
późń. zm.)
Jako wytwarzający odpady Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z
następujących ustaw:
- Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2013.1232 z późn.zm.)
- Ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późń. zm.)

6.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1.

Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2.

Kontrola jako ci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z SST, oraz na sprawdzeniu daty
ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw.
Po wzejściu roślin, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa niż 2% powierzchni
2
obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekraczać 0,2 m . Na
zarośniętej powierzchni nie mogą występować wyżłobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2.

Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:
2
 m [metr kwadratowy] powierzchni umocnionych rowów w rejonie przepustów
2
 m [metr kwadratowy] powierzchni humusowania i obsiania trawą poboczy drogi powiatowej
8.

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 dały wyniki pozytywne.
9.

PODSTAWA PŁATNO CI

9.1.

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci

Zapłatę za zakres czynności należy ująć w cenie ryczałtowej na warunkach określonych w umowie.
9.2.

Cena jednostki obmiarowej
2

Cena wykonania m umocnienia skarp i rowów przez humusowanie i obsianie obejmuje:
 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji – zakup i dostarczenie materiałów,
 roboty pomiarowe i przygotowawcze,
 rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej,
 ew. pielęgnacja spoin,
 obsianie mieszanką traw,
 pielęgnacja umocnienia,
 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej,
 uporządkowanie terenu.
Cena wykonania m oczyszczenia i udrożnienia rowu obejmuje:
 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji – zakup i dostarczenie materiałów,
 roboty pomiarowe i przygotowawcze,
 oczyszczenie rowu,
 wybranie nadmiaru gruntu i wyprofilowanie rowu do rzędnych i spadków wynikających z Dokumentacji
Projektowej,
 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej,
 uporządkowanie terenu.

10.

PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy
PN-EN 13139:2003
PN-EN 12620:2010
PN-B-12099:1997
PN-EN ISO 4167:2007
PN-S-02205:1998
PN-S-96035:1997

Kruszywa do zaprawy.
Kruszywa do betonu
Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badań
Wyroby powroźnicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Drogi samochodowe. Popioły lotne

10.2. Inne materiały
Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM,
Warszawa, 1999.

D-07.01.01

OZNAKOWANIE POZIOME

1. WST P
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru oznakowania
poziomego dróg w ramach realizacji zadania:
Przebudowy ulicy Polnej w miejscowości Ustronie Morskie – droga powiatowa nr 0274Z (nowa numeracja
3323Z) ” – etap II.
1.2 Zakres stosowania SST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowią dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na
zadanie: „Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Ustronie Morskie – droga powiatowa nr 0274Z (nowa
numeracja 3323Z) ” – etap II. Za wykonanie ww. zadania zgodnie z umową będzie przysługiwać wynagrodzenie
ryczałtowe.
1.3 Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem i
odbiorem oznakowania poziomego i obejmują wykonanie następujących elementów (zgodnie z zatwierdzonym
projektem stałej organizacji ruchu):
 linie segregacyjne
 linie na przej ciach dla pieszych
Oznakowanie będzie wykonywane jako cienkowarstwowe, termoplastyczne.
1.4 Okre lenia podstawowe
1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciągłych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz innych linii związanych z oznaczeniem
okre lonych miejsc na tej nawierzchni.
1.4.2. Znaki podłużne - linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim kątem, występujące jako
linie segregacyjne lub krawędziowe, przerywane lub ciągłe.
1.4.3. Strzałki - znaki poziome na nawierzchni, występujące jako strzałki kierunkowe służące do wskazania
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzałki naprowadzające, które uprzedzają o konieczno ci opuszczenia pasa, na
którym się znajdują.
1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki wyznaczające miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystów w poprzek
jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdów.
1.4.5. Znaki uzupełniające - znaki w postaci symboli, napisów, linii przystankowych oraz inne okre lające szczególne
miejsca na nawierzchni.
1.4.6. Materiały do poziomego znakowania dróg - materiały zawierające rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalników,
stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyższonej. Materiały te powinny być retrorefleksyjne.
1.4.7. Materiały do znakowania cienkowarstwowego - materiały nakładane warstwą grubo ci od 0,9 mm do 5 mm.
Należą do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne.
1.4.8. Materiały prefabrykowane - materiały, które łączy się z powierzchnią drogi przez klejenie, wtapianie,
wbudowanie lub w inny sposób. Zalicza się do nich masy termoplastyczne w arkuszach do wtapiania oraz folie do
oznakowań tymczasowych (żółte) i trwałych (białe) oraz punktowe elementy odblaskowe.
1.4.9. Punktowe elementy odblaskowe - materiały o wysoko ci do 15 mm, a w szczególnych wypadkach do 25 mm,
które są przyklejane lub wbudowywane w nawierzchnię. Mają różny kształt, wielko ć i wysoko ć oraz rodzaj i liczbę
zastosowanych elementów odblaskowych, do których należą szklane soczewki, elementy odblaskowe z
polimetekrylanu metylu i folie odblaskowe.
1.4.10. Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materiału o barwie żółtej, którego czas użytkowania
wynosi do 3 miesięcy lub do czasu zakończenia robót.
1.4.11. Okresowe oznakowanie drogowe - oznakowanie, którego czas użytkowania wynosi do 6 miesięcy.
1.4.12. Punktowe elementy odblaskowe - urządzenia prowadzenia poziomego, o różnym kształcie, wielko ci i
wysoko ć oraz rodzaju i liczbie zastosowanych odbły ników, które odbijają padające z boku o wietlenie w celu
ostrzegania, prowadzenia i informowania użytkowników drogi. Punktowy element odblaskowy może składać się z
jednej lub kilku integralnie związanych ze sobą czę ci, może być przyklejony, zakotwiczony lub wbudowany w

nawierzchnię drogi. Czę ć odblaskowa może być jedno lub dwukierunkowa, może się zginać lub nie. Element ten
może być typu stałego (P) lub tymczasowego (T).
Pozostałe okre lenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST
D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5 Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1 Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2.
2.2 Dokument dopuszczaj cy do stosowania materiałów
Każdy materiał używany przez Wykonawcę do poziomego znakowania dróg musi posiadać aprobatę techniczną.
2.3 Badanie materiałów, których jako ć budzi w tpliwo ć
Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwo ci jego lub
Inżyniera, co do jako ci, w celu stwierdzenia czy odpowiadają one wymaganiom okre lonym w punkcie 2. Badania te
Wykonawca zleci IBDiM lub akredytowanemu laboratorium. Badania powinny być wykonane zgodnie z „Warunkami
technicznymi POD-97”.
2.4 Oznakowanie opakowań
Wykonawca powinien żądać od producenta, aby oznakowanie opakowań materiałów do poziomego znakowania
dróg było wykonane zgodnie z PN-O-79252, a ponadto aby na każdym opakowaniu był umieszczony trwały napis
zawierającyŚ
 nazwę producenta i materiału do znakowania dróg,
 masę brutto i netto,
 numer partii i datę produkcji,
 informację o szkodliwo ci i klasie zagrożenia pożarowego,
 ewentualne wskazówki dla użytkowników.
2.5 Przepisy okre laj ce wymagania dla materiałów
Podstawowe wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 2.6, a szczegółowe wymagania okre lone są w
„Warunkach technicznych POD-97”.
2.6 Wymagania wobec materiałów do poziomego znakowania dróg
2.6.1. Materiały do znakowania cienkowarstwowego
Materiałami do znakowania cienkowarstwowego powinny być materiały umożliwiające nakładanie ich warstwą
grubo ci od 0,9 mm do 5 mm, jak masy termoplastyczne.
Masy termoplastyczne powinny być substancjami nie zawierającymi rozpuszczalników, dostarczanymi w postaci
bloków, granulek lub proszku. Przy stosowaniu powinny dać się podgrzewać do stopienia i aplikować ręcznie lub
maszynowo. Masy te powinny tworzyć warstwę kohezyjną przez ochłodzenie.
Wła ciwo ci fizyczne materiałów do znakowania cienkowarstwowego i wykonanych z nich elementów
prefabrykowanych okre la aprobata techniczna, odpowiadająca wymaganiom POD-97.
2.6.3. Zawarto ć składników lotnych w materiałach do znakowania cienkowarstwowego
Zawarto ć składników lotnych (rozpuszczalników organicznych) nie powinna przekraczać w materiałach do
znakowania cienkowarstwowego 2% (m/m).
Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen, ksylen) w ilo ci
większej niż 10%. Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających benzen i rozpuszczalniki chlorowane.
2.6.4. Kulki szklane
Materiały w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod ci nieniem na materiały do
oznakowania powinny zapewniać widzialno ć w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu wiązki wiatła
wysyłanej przez reflektory pojazdu.
Zalecane uziarnienie mikrokulek 100-600 mikrometrów lub 125-630 mikrometrów
Mikrokulki powinny być powierzchniowo ulepszone
Mikrokulki szklane powinny charakteryzować się współczynnikiem załamania powyżej 1,50, wykazywać odporno ć
na wodę i chlorek sodowy zawierać nie więcej niż 25% kulek z defektami.
Badania wg normy francuskiej NF/P/98-641.
2.6.5. Punktowe elementy odblaskowe
Punktowym elementem odblaskowym powinna być naklejana, kotwiczona lub wbudowana w nawierzchnię płytka z
materiału wytrzymującego przejazdy pojazdów samochodowych, zawierająca element odblaskowy umieszczony w
ten sposób, aby zapewniał widzialno ć w nocy, a także w czasie opadów deszczu wg PN-EN 1463-1:2000.

Odbły nik, będący czę cią punktowego elementu odblaskowego może byćŚ
 szklany lub plastikowy w cało ci lub z dodatkową warstwą odbijającą znajdującą się na powierzchni nie
wystawionej na zewnątrz i nie narażoną na przejeżdżanie pojazdów,
 plastikowy z warstwą zabezpieczającą przed cieraniem, który może mieć warstwę odbijającą tylko w miejscu nie
wystawionym na ruch i w którym powierzchnie wystawione na ruch są zabezpieczone warstwami odpornymi na
cieranie.
Profil punktowego elementu odblaskowego nie powinien mieć żadnych ostrych krawędzi od strony najeżdżanej przez
pojazdy. Je li punktowy element odblaskowy jest wykonany z dwu lub więcej czę ci, każda z nich powinna być
usuwalna tylko za pomocą narzędzi polecanych przez producenta. Wysoko ć punktowego elementu nie może być
większa od 25 mm. Barwa, w przypadku oznakowania trwałego, powinna być biała lub czerwona, a dla oznakowania
czasowego – żółta zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
Barwę przyjąć zgodnie z Dokumentacją Projektową.
Spo ród punktowych elementów odblaskowych (PEO) stosowanych do oznakowań poziomych wyróżniają się PEO
ze szklanym korpusem pełnym (odbły nik wielokierunkowy) lub zawierającym wiecące diody LED i ewentualnie
ogniwo słoneczne z baterią, tzw. aktywne PEO. Nie mieszczą się one w klasyfikacji PN-EN 1463-1:2001, choć
spełniają tę samą funkcję co typowe punktowe elementy odblaskowe, tj. kierunkują pojazdy w nocy w czasie suchej i
mokrej pogody.
PEO szklane z pełnym korpusem mogą być stosowane do oznakowania rond kompaktowych ze względu na ich
o
geometrię 360 .
Wła ciwo ci i wymagania dotyczące punktowych elementów odblaskowych okre lone są w normie zharmonizowanej
PN-EN 1463-2:2000 i odpowiednich aprobatach technicznych.
2.7 Wymagania wobec materiałów ze wzgl du na ochron warunków pracy i rodowiska
Materiały stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawierać substancji zagrażających zdrowiu ludzi i
powodujących skażenie rodowiska.
2.8 Przechowywanie i składowanie materiałów
Materiały do znakowania cienkowarstwowego nawierzchni powinny zachować stało ć swoich wła ciwo ci
chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesięcy składowania w warunkach okre lonych przez
producenta.
Materiały do poziomego znakowania dróg należy przechowywać w magazynach odpowiadających zaleceniom
producenta, zwłaszcza zabezpieczających je od napromieniowania słonecznego, opadów i w temperaturze, dlaŚ
o
o
a) farb wodorozcieńczalnych od 5 do 40 C,
o
o
b) farb rozpuszczalnikowych od 0 do 25 C,
o
c) pozostałych materiałów - poniżej 40 C.
3. SPRZ T
3.1 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2 Sprz t do wykonania oznakowania poziomego
Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania poziomego, w zależno ci od zakresu robót, powinien
wykazać się możliwo cią korzystania z następującego sprzętu, zaakceptowanego przez InżynieraŚ
 szczotek mechanicznych (zaleca się stosowanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające) oraz
szczotek ręcznych,
 frezarek,
 sprężarek,
 malowarek,
 układarek mas termoplastycznych,
 sprzętu do badań, okre lonych w SST.
3.3 Sprz t towarzysz cy
Wykonawca robót musi dysponować pojazdami zabezpieczającymi (z oznakowaniem ruchomym) do rozstawiania i
zbierania pachołków które zabezpieczają wieże znakowanie przed rozjechaniem. Wykonawca powinien
dysponować taka liczbą pachołków ostrzegawczych, by móc zabezpieczyć jednorazowo malowany odcinek do czasu
wyschnięcia naniesionego na nim znakowania i oddania pod ruch.
Wykonawca powinien dysponować kompletem znaków ruchomych i stałych, przewidzianych do oznakowania
odcinka robót wg „Instrukcji oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym” (Monitor Polski nr 24 z dnia
18.06.1993 r.)
Wykonawca powinien dysponować sprzętem umożliwiającym mechaniczne starcie znakowania w przypadku jego
korekty oraz szczotką mechaniczną i ręczną do usuwania zanieczyszczeń.
4. TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2 Przewóz materiałów do poziomego znakowania dróg
Materiały do poziomego znakowania dróg należy przewozić w pojemnikach zapewniających szczelno ć, bezpieczny
transport i zachowanie wymaganych wła ciwo ci materiałów. Pojemniki powinny być oznakowane zgodnie z normą
PN-O-79252.
Materiały do znakowania poziomego należy przewozić krytymi rodkami transportowymi, chroniąc opakowania przed
uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 oraz zgodnie z prawem przewozowym.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2 Warunki atmosferyczne
W czasie wykonywania znakowania powinny być spełnione następujące warunki zewnętrzneŚ
 minimalna temperatura powietrza: 5° C,
 minimalna temperatura nawierzchni: 5° C,
 maksymalna temperatura powietrza: 35 °C,
 maksymalna wilgotno ć względna powietrzaŚ 85%,
 brak silnych wiatrów,
 brak opadów atmosferycznych.
Należy zwrócić szczególną uwagę przy wykonywaniu znakowania wcze nie rano lub późnym wieczorem i w nocy,
gdyż wtedy wilgotno ć względna powietrza gwałtownie ro nie osiągając niekiedy warto ć 100% i może zaj ć
zjawisko wykroplenia wody na powierzchni drogi. W tym przypadku nie należy wykonywać oznakowania.
Na wniosek Wykonawcy, w szczególnych okoliczno ciach, Zamawiający może zezwolić na wykonanie znakowania w
niższej lub wyższej temperaturze oraz przy wyższej wilgotno ci, je li zezwalają na to warunki okre lone przez
producenta materiału używanego do znakowania.
5.3 Jednorodno ć nawierzchni znakowanej
Poprawno ć wykonania znakowania wymaga jednorodno ci nawierzchni znakowanej. Nierównomierno ci i/albo
miejsca łatania nawierzchni, które nie wyróżniają się od starej nawierzchni i nie mają większego rozmiaru niż 15%
powierzchni znakowanej, uznaje się za powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni niejednorodnych należy ustalić w
ST wymagania wobec materiału do znakowania nawierzchni.
5.4 Przygotowanie podłoża do wykonania znakowania
Przed wykonaniem znakowania poziomego należy oczy cić powierzchnię nawierzchni malowanej z pyłu, kurzu,
piasku, smarów, olejów i innych zanieczyszczeń, przy użyciu sprzętu wymienionego w SST i zaakceptowanego
przez Inżyniera.
Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi być czysta i sucha.
5.5 Przedznakowanie
W celu dokładnego wykonania poziomego oznakowania drogi, można wykonać przedznakowanie, stosując się do
ustaleń zawartych w dokumentacji projektowej, „Instrukcji o znakach drogowych poziomych”, SST i wskazaniach
Inżyniera.
Do wykonania przedznakowania można stosować nietrwałą farbę, np. farbę silnie rozcieńczoną rozpuszczalnikiem.
Zaleca się wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Początek i koniec znakowania należy
zaznaczyć małą kreską poprzeczną.
W przypadku odnawiania znakowania drogi, gdy stare znakowanie jest wystarczająco czytelne i zgodne z
dokumentacją projektową, można przedznakowania nie wykonywać.
5.6 Wykonanie znakowania drogi
5.6.1. Dostarczenie materiałów i spełnienie zaleceń producenta materiałów
Materiały do znakowania drogi, spełniające wymagania podane w punkcie 2, powinny być dostarczone w
oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami SST, producenta oraz wymaganiami
znajdującymi się w aprobacie technicznej.
5.6.2. Wykonanie znakowania drogi materiałami cienkowarstwowymi
Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku ich braku lub
niepełnych danych - zgodne z poniższymi wskazaniami.
Materiał znakujący należy nakładać równomierną warstwą o grubo ci ustalonej w SST, zachowując wymiary i
ostro ć krawędzi. Grubo ć nanoszonej warstwy zaleca się kontrolować przy pomocy grzebienia pomiarowego na
płytce szklanej lub metalowej, podkładanej na drodze malowarki. Ilo ć materiału zużyta w czasie prac, okre lona
przez rednie zużycie na metr kwadratowy, nie może się różnić od ilo ci ustalonej, więcej niż o 20%.
W przypadku mas termoplastycznych wszystkie większe prace powinny być wykonywane przy użyciu urządzeń
samojezdnych z automatycznym podziałem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiałem
uszorstniającym. W przypadku mniejszych prac, wielko ć, wydajno ć i jako ć sprzętu należy dostosować do ich

zakresu i rozmiaru. Decyzję dotyczącą rodzaju sprzętu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Inżynier na
wniosek Wykonawcy. W przypadku znakowania nawierzchni betonowej należy zastosować podkład (primer)
poprawiający przyczepno ć nakładanego termoplastu do nawierzchni.
5.6.3. Wykonanie oznakowania drogi punktowymi elementami odblaskowymi
Wykonanie oznakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku ich braku lub
niepełnych danych - zgodne z poniższymi wskazaniami.
Przy wykonywaniu oznakowania punktowymi elementami odblaskowymi należy zwracać szczególną uwagę na
staranne mocowanie elementów do podłoża, od czego zależy trwało ć wykonanego oznakowania.
Nie wolno zmieniać ustalonego przez producenta rodzaju kleju z uwagi na możliwo ć uzyskania różnej jego
przyczepno ci do nawierzchni i do materiałów, z których wykonano punktowe elementy odblaskowe.
W przypadku znakowania nawierzchni betonowych należy zastosować podkład (primer) poprawiający przyczepno ć
przyklejanych punktowych elementów odblaskowych do nawierzchni.
5.7 Usuwanie oznakowania poziomego
W przypadku konieczno ci usunięcia istniejącego oznakowania poziomego, czynno ć tę należy wykonać jak
najmniej uszkadzając nawierzchnię.
Zaleca się wykonywać usuwanie oznakowaniaŚ
 cienkowarstwowego, metodąŚ frezowania, piaskowania, trawienia, wypalania lub zamalowania,
 cienkowarstwowego, metodą frezowania,
rodki zastosowane do usunięcia oznakowania nie mogą wpływać ujemnie na przyczepno ć nowego oznakowania
do podłoża, na jego szorstko ć, trwało ć oraz na wła ciwo ci podłoża.
Usuwanie oznakowania na czas robót drogowych może być wykonane przez zamalowanie nietrwałą farbą barwy
czarnej.
Materiały pozostałe po usunięciu oznakowania należy usunąć z drogi tak, aby nie zanieczyszczały rodowiska, w
miejsce zaakceptowane przez Inżyniera.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2 Badanie przygotowania podłoża i przedznakowania
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi być całkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.
6.3 Badania wykonania oznakowania poziomego
6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego
6.3.1.1. Widzialno ć w dzień
Widzialno ć oznakowania w dzień jest okre lona współczynnikiem luminancji  i barwą oznakowania wyrażoną
współrzędnymi chromatyczno ci.
Warto ć współczynnika  powinna wynosić dla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu,
barwy:
 białej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej 0,40, klasa B3,
 białej, na nawierzchni betonowej, co najmniej 0,50, klasa B4,
Warto ć współczynnika  powinna wynosić po 30 dniu od wykonania dla całego okresu użytkowania oznakowania,
barwy:
 białej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej 0,30, klasa B2,
 białej, na nawierzchni betonowej, co najmniej 0,40, klasa B3,
Barwa oznakowania powinna być okre lona wg PN-EN 1436:2000 przez współrzędne chromatyczno ci x i y, które
dla suchego oznakowania powinny leżeć w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty narożne podane w tablicy 1
i na wykresach (rys. 1, 2 i 3).

Tablica 1. Punkty narożne obszarów chromatyczno ci oznakowań dróg
Punkt narożny nr
Oznakowanie białe

x
y

1

2

3

4

0,355
0,355

0,305
0,305

0,285
0,325

0,335
0,375

Rys. 1. Współrzędne chromatyczno ci x,y dla barwy białej oznakowania

Rys.2. Współrzędne chromatyczno ci x,y dla barwy żółtej oznakowania
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Rys. 3. Granice barw białej, żółtej, czerwonej, niebieskiej i zielonej oznakowania
Pomiar współczynnika luminancji  może być zastąpiony pomiarem współczynnika luminancji w wietle
rozproszonym Qd, wg PN-EN 1436:2000 lub wg POD-97 i POD-2006 (po wydaniu) .
Do okre lenia odbicia wiatła dziennego lub odbicia o wietlenia drogi od oznakowania stosuje się współczynnik
luminancji w wietle rozproszonym Qd.
Warto ć współczynnika Qd dla oznakowania nowego w ciągu 14 - 30 dni po wykonaniu powinna wynosić dla
oznakowania wieżego, barwyŚ
-2 -1
 białej, co najmniej 130 mcd m lx (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3,
-2 -1
 białej, co najmniej 160 mcd m lx (nawierzchnie betonowe), klasa Q4,
Warto ć współczynnika Qd powinna wynosić dla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu od wykonania, w ciągu
całego okresu użytkowania, barwyŚ
-2 -1
 białej, co najmniej 100 mcd m lx (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2,
-2 -1
 białej, co najmniej 130 mcd m lx (nawierzchnie betonowe), klasa Q3,
6.3.1.2. Widzialno ć w nocy
Za miarę widzialno ci w nocy przyjęto powierzchniowy współczynnik odblasku R L, okre lany wg POD-97.
Warto ć współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania wieżego w stanie suchym, barwyŚ
-2 -1
 białej, co najmniej 300 mcd m lx ,
Warto ć współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania używanegoŚ
a) cienkowarstwowego barwy:
-2 -1
 białej, po 12 miesiącach eksploatacji, co najmniej 100 mcd m lx ,
b) folii:
-2 -1
 dla oznakowań trwałych i długotrwałych (białych), co najmniej 300 mcd m lx ,
Za miarę widzialno ci w nocy przyjęto powierzchniowy współczynnik odblasku R L, okre lany według PN-EN
1436:2000 z uwzględnieniem podziału na klasy PN-EN 1436:2000/A1:2005.
Warto ć współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania nowego (w stanie suchym) w ciągu 14 - 30 dni po
wykonaniu, barwy:
-2 -1
 białej, co najmniej 200 mcd m lx , klasa R4,
Warto ć współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania eksploatowanego w ciągu od 2 do 6 miesięcy po
wykonaniu, barwy:
-2 -1
 białej, co najmniej 150 mcd m lx , klasa R3
Warto ć współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania eksploatowanego od 7 miesiąca po wykonaniu,
barwy:
-2 -1
 białej, co najmniej 100 mcd m lx , klasa R2,
6.3.1.3. Szorstko ć oznakowania
Miarą szorstko ci oznakowania jest warto ć wskaźnika szorstko ci SRT (Skid Resistance Tester) mierzona
wahadłem angielskim, wg PN-EN 1436:2000 lub POD-97 i POD-2006 (po wydaniu). Warto ć SRT symuluje
warunki, w których pojazd wyposażony w typowe opony hamuje z blokadą kół przy prędko ci 50 km/h na mokrej
nawierzchni.

Wymaga się, aby warto ć wskaźnika szorstko ci SRT wynosiła na oznakowaniuŚ
 w ciągu całego okresu użytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1).
Dopuszcza się podwyższenie w ST wymagania szorstko ci do 50 – 60 jednostek SRT (klasy S2 – S3), w
uzasadnionych przypadkach. Uzyskanie większej szorstko ci oznakowania, wiąże się z zastosowaniem kruszywa
przeciwpo lizgowego samego lub w mieszaninie z kulkami szklanymi wg PN-EN 1423:2001. Należy przy tym wziąć
pod uwagę jednoczesne obniżenie warto ci współczynnika luminancji i współczynnika odblasku.
Szorstko ć oznakowania, na którym nie zastosowano kruszywa przeciwpo lizgowego, zazwyczaj wzrasta w okresie
eksploatacji oznakowania, dlatego nie należy wymagać wyższej jego warto ci na starcie, a niższej w okresie
gwarancji.
Wykonywanie pomiarów wskaźnika szorstko ci SRT dotyczy oznakowań jednolitych, płaskich, wykonanych farbami,
masami termoplastycznymi, masami chemoutwardzalnymi i ta mami. Pomiar na oznakowaniu strukturalnym jest,
je li możliwy, to nie miarodajny. W przypadku oznakowania z wygarbieniami i punktowymi elementami
odblaskowymi pomiar nie jest możliwy.
6.3.1.4. Trwało ć oznakowania
Trwało ć oznakowania cienkowarstwowego oceniana jako stopień zużycia w 10-stopniowej skali LCPC okre lonej w
POD-97 lub POD-2006 powinna wynosić po 12-miesięcznym okresie eksploatacji oznakowaniaŚ co najmniej 6.
Taka metoda oceny znajduje szczególnie zastosowanie do oceny przydatno ci materiałów do poziomego
oznakowania dróg.
W stosunku do materiałów cienkowarstwowych i ta m ocena ta jest stosowana dopiero po 2, 3, 4, 5 i 6 latach, gdy w
oznakowaniu pojawiają się przetarcia do nawierzchni. Do oceny materiałów strukturalnych, o nieciągłym pokryciu
nawierzchni metody tej nie stosuje się.
W celach kontrolnych trwało ć jest oceniana po rednio przez sprawdzenie spełniania wymagań widoczno ci w
dzień, w nocy i szorstko ci.
6.3.1.5. Czas schnięcia oznakowania (wzgl. czas przejezdno ci oznakowania)
Za czas schnięcia oznakowania przyjmuje się czas upływający między wykonaniem oznakowania a jego oddaniem
do ruchu.
Czas schnięcia oznakowania nie powinien przekraczać czasu gwarantowanego przez producenta, z tym że nie może
przekraczać 2 godzin.
6.3.1.6. Grubo ć oznakowania
Grubo ć oznakowania, tj. podwyższenie ponad górną powierzchnię nawierzchni, powinna wynosić dla:
a) oznakowania cienkowarstwowego, co najmniej 0,90 mm i co najwyżej 5 mm,
b) punktowych elementów odblaskowych umieszczanych na czę ci jezdnej drogi, co najwyżej 15 mm, a w
uzasadnionych przypadkach ustalonych w dokumentacji projektowej, co najwyżej 25 mm.
Wymagania te nie obowiązują, je li nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana.
Kontrola grubo ci oznakowania jest istotna w przypadku, gdy Wykonawca nie udziela gwarancji lub gdy nie są
wykonywane pomiary kontrolne za pomocą aparatury lub poprzez ocenę wizualną.
6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materiału cienkowarstwowego
Wykonawca wykonując znakowanie poziome z materiału cienkowarstwowego przeprowadza przed rozpoczęciem
każdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, lub zgodnie z ustaleniem SST, następujące
badania:
a) przed rozpoczęciem pracyŚ
 sprawdzenie oznakowania opakowań,
 wizualną ocenę stanu materiału, w zakresie jego jednorodno ci i widocznych wad,
 pomiar wilgotno ci względnej powietrza,
 pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
 badanie lepko ci farby, wg POD-97 lub POD-2006 (po wydaniu),
b) w czasie wykonywania pracy:
 pomiar grubo ci warstwy oznakowania,
 pomiar czasu schnięcia, wg POD-97 lub POD-2006 (po wydaniu),
 wizualną ocenę równomierno ci rozłożenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy,
 pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodno ć z dokumentacją projektową i załącznikiem nr 2 do
rozporządzenia Ministra Infrastruktury,
 wizualną ocenę równomierno ci skropienia (rozłożenia materiału) na całej szeroko ci linii,
 oznaczenia czasu przejezdno ci, wg POD-97 lub POD-2006 (po wydaniu).
Protokół z przeprowadzonych badań wraz z jedną próbką, jednoznacznie oznakowaną, na blasze (300 x 250 x 1,5
mm) Wykonawca powinien przechować do czasu upływu okresu gwarancji.
Do odbioru i w przypadku wątpliwo ci dotyczących wykonania oznakowania poziomego, Inżynier może zlecić
wykonanie badańŚ
 widzialno ci w nocy,
 widzialno ci w dzień,
 szorstko ci,
odpowiadających wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych według metod okre lonych w Warunkach
technicznych POD-97 lub POD-2006 (po wydaniu). Jeżeli wyniki tych badań wykażą wadliwo ć wykonanego
oznakowania to koszt badań ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiający. Badania powinien zlecać
Zamawiający do niezależnego laboratorium badawczego, co gwarantuje większa wiarygodno ć wyników.

W przypadku konieczno ci wykonywania pomiarów na otwartych do ruchu odcinkach dróg o dopuszczalnej
prędko ci  100 km/h należy ograniczyć je do linii krawędziowych zewnętrznych w przypadku wykonywania
pomiarów aparatami ręcznymi, ze względu na bezpieczeństwo wykonujących pomiary.
Pomiary współczynnika odblasku na liniach segregacyjnych i krawędziowych wewnętrznych, na otwartych do ruchu
odcinkach dróg o dopuszczalnej prędko ci  100 km/h , a także na liniach podłużnych oznakowań z wygarbieniami,
należy wykonywać przy użyciu mobilnego reflektometru zainstalowanego na samochodzie i wykonującego pomiary
w ruchu.
W przypadku wykonywania pomiarów współczynnika odblaskowo ci i współczynników luminancji aparatami
ręcznymi częstotliwo ć pomiarów należy dostosować do długo ci badanego odcinka, zgodnie z tablicą 2. W każdym
z mierzonych punktów należy wykonać po 5 odczytów współczynnika odblasku i po 3 odczyty współczynników
luminancji w odległo ci jeden od drugiego minimum 1 m.
Tablica 2. Częstotliwo ć pomiarów współczynników odblaskowo ci i luminancji aparatami ręcznymi
Lp.
1
2
3
4
5

Długo ć odcinka, km
od 0 do 3
od 3 do 10
od 10 do 20
od 20 do 30
powyżej 30

Częstotliwo ć pomiarów,
co najmniej

Minimalna ilo ć
pomiarów

od 0,1 do 0,5 km
co 1 km
co 2 km
co 3 km
co 4 km

3-6
11
11
11
> 11

Warto ć wskaźnika szorstko ci zaleca się oznaczyć w 2 – 4 punktach oznakowania odcinka.
6.3.3. Badania wykonania oznakowania poziomego z zastosowaniem punktowych elementów odblaskowych
Wykonawca wykonując oznakowanie z prefabrykowanych elementów odblaskowych przeprowadza, co najmniej raz
dziennie lub zgodnie z ustaleniem SST, następujące badaniaŚ
 sprawdzenie oznakowania opakowań,
 sprawdzenie rodzaju stosowanego kleju lub innych elementów mocujących, zgodnie z zaleceniami SST,
 wizualną ocenę stanu elementów, w zakresie ich kompletno ci i braku wad,
 temperatury powietrza i nawierzchni,
 pomiaru czasu oddania do ruchu,
 wizualną ocenę liniowo ci i kierunkowo ci przyklejenia elementów,
 równomierno ci przyklejenia elementów na całej długo ci linii,
 zgodno ci wykonania oznakowania z dokumentacja projektową i załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. Protokół z przeprowadzonych badań wraz z próbkami przyklejonych elementów, w
liczbie okre lonej w SST, Wykonawca przechowuje do czasu upływu okresu gwarancji.
W przypadku wątpliwo ci dotyczących wykonania oznakowania poziomego Inżynier może zlecić wykonanie badań
widzialno ci w nocy, na próbkach zdjętych z nawierzchni i dostarczonych do laboratorium, na zgodno ć z
wymaganiami podanymi w SST lub aprobacie technicznej, wykonanych według metod okre lonych w PN-EN 1463-1
lub w Warunkach technicznych POD-97 lub POD-2006 (po wydaniu). Je li wyniki tych badań wykażą wadliwo ć
wykonanego oznakowania to koszt badań ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiający.
6.3.4. Zbiorcze zestawienie wymagań dla materiałów i oznakowań
Tablica 3. Zbiorcze zestawienie wymagań dla materiałów
Lp.
1

2

3

Wła ciwo ć
Zawarto ć składników lotnych w
materiałach do znakowania
 rozpuszczalników organicznych
 rozpuszczalników aromatycznych
 benzenu i rozpuszczalników
chlorowanych
Wła ciwo ci kulek szklanych
 współczynnik załamania wiatła
 zawarto ć kulek z defektami
Okres stało ci wła ciwo ci materiałów do
znakowania przy składowaniu

Jednostka

Wymagania

% (m/m)
% (m/m)

 25
8

% (m/m)

0

%

 1,5
20

miesiące

6

Tablica 4. Zbiorcze zestawienie wymagań dla oznakowania poziomego
Lp.

Wła ciwo ć

Jednostka

Wymagania

Klasa

Lp.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Wła ciwo ć
Współczynnik odblasku RL dla oznakowania nowego (w ciągu 14 - 30 dni po
wykonaniu) w stanie suchym barwy:
 białej,
 żółtej tymczasowej
Współczynnik odblasku RL dla oznakowania eksploatowanego od 2 do 6 miesięcy
po wykonaniu, barwy:
 białej,
 żółtej
Współczynnik odblasku RL dla oznakowania suchego od 7 miesiąca po wykonaniu
barwy białej
Współczynnik
odblasku
RL
dla
cienkowarstwowego strukturalnego oznakowania wilgotnego od 14 do 30 dnia po
wykonaniu, barwy białej
Współczynnik
odblasku
RL
dla
cienkowarstwowego strukturalnego oznakowania wilgotnego po 30 dniu od wykonania,
barwy białej
Współczynnik luminancji  dla oznakowania nowego (od 14 do 30 dnia po
wykonaniu) barwy:
 białej na nawierzchni asfaltowej,
 białej na nawierzchni betonowej,
 żółtej
Współczynnik luminancji  dla oznakowania eksploatowanego (po 30 dniu od
wykonania) barwy:
- białej
- żółtej
Współczynnik
luminancji
w
wietle
rozproszonym Qd (alternatywnie do ) dla
oznakowania nowego w ciągu od 14 do 30
dnia po wykonaniu, barwy:
 białej na nawierzchni asfaltowej
 białej na nawierzchni betonowej
 żółtej
Współczynnik
luminancji
w
wietle
rozproszonym Qd (alternatywnie do ) dla
oznakowania eksploatowanego w ciągu
całego okresu eksploatacji po 30 dniu od
wykonania, barwy:
 białej na nawierzchni asfaltowej
 białej na nawierzchni betonowej
 żółtej
Szorstko ć oznakowania eksploatowanego

Jednostka

Klasa

-2

-1

 200
 150

R4
R3

-2

-1

 150
 100

R3
R2

-2

-1

 100

R2

-2

-1

 50

RW3

mcd m lx

-2

-1

 35

RW2

-

 0,40
 0,50
 0,30

B3
B4
B2

-

 0,30
 0,20

B2
B1

mcd m lx
-2 -1
mcd m lx

mcd m lx
-2 -1
mcd m lx
mcd m lx

mcd m lx

-2

-1

 130
 160
 100

Q3
Q4
Q2

mcd m lx
-2 -1
mcd m lx
-2 -1
mcd m lx

-2

-1

 100
 130
 80

Q2
Q3
Q1

wskaźnik
SRT

 45

S1

6

-

1
2

-

mcd m lx
-2 -1
mcd m lx
-2 -1
mcd m lx

Trwało ć oznakowania cienkowarstwowego po 12 miesiącachŚ
skala LCPC
12 8Czas schnięcia materiału na nawierzchni
h
 w dzień
h
 w nocy
11

Wymagania

6.4 Tolerancje wymiarów oznakowania
6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacją projektową i załącznikiem nr 2
do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r., powinny odpowiadać następującym warunkomŚ
 szeroko ć linii może różnić się od wymaganej o  5 mm,
 długo ć linii może być mniejsza od wymaganej co najwyżej o 50 mm lub większa co najwyżej o 150 mm,
 dla linii przerywanych, długo ć cyklu składającego się z linii i przerwy nie może odbiegać od redniej liczonej z
10 kolejnych cykli o więcej niż  50 mm długo ci wymaganej,



dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów narożnikowych nie może mieć większej odchyłki od wymaganego wzoru
niż  50 mm dla wymiaru długo ci i  20 mm dla wymiaru szeroko ci.
Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji ruchu, należy dokładnie
usunąć zbędne stare oznakowanie.
6.4.2. Tolerancje przy odnawianiu istniejącego oznakowania
Przy odnawianiu istniejącego oznakowania należy dążyć do pokrycia pełnej powierzchni istniejących znaków, przy
zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanych w punkcie 6.4.1.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową oznakowania poziomego jest:
2
 m [metr kwadratowy] powierzchni naniesionych znaków,
 szt [sztuka] punktowego elementu odblaskowego,
zgodnie z zasadami podanymi w niniejszej SST i Dokumentacji Projektowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne.
8.2 Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, w zależno ci od przyjętego sposobu wykonania robót, może być
dokonany po:
 oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
 przedznakowaniu,
 frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowania materiałem cienkowarstwowym,
 usunięciu istniejącego oznakowania poziomego,
 wykonaniu podkładu (primera) na nawierzchni betonowej.
8.3 Odbiór ostateczny
Odbioru ostatecznego należy dokonać po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników pomiarów i badań
jako ciowych okre lonych w punktach od 2 do 6.
8.4 Odbiór pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego w ST. Sprawdzeniu
podlegają cechy oznakowania okre lone niniejszej SST na podstawie badań wykonanych przed upływem okresu
gwarancyjnego.
Zaleca się stosowanie następujących minimalnych okresów gwarancyjnychŚ
- dla oznakowania cienkowarstwowego i oznakowania ta mami co najmniej 24 miesiące.
9. PODSTAWA PŁATNO CI
Zapłatę za zakres czynno ci należy ująć w cenie ryczałtowej na warunkach okre lonych w umowie.
Cena m wykonania robót związanych z naniesieniem oznakowania obejmujeŚ
 prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót,
 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji - zakup, przygotowanie i dostarczenie materiałów,
 oczyszczenie podłoża (nawierzchni),
 przedznakowanie,
 naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię drogi o kształtach i wymiarach zgodnych z dokumentacją
projektową i „Instrukcją o znakach drogowych poziomych”,
 ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót,
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
2

Cena szt wykonania robót związanych z montażem p.e.o. obejmuje:
 prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót,
 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji - zakup, przygotowanie i dostarczenie materiałów,
 oczyszczenie podłoża (nawierzchni),
 prace pomiarowe i oznakowanie miejsca montażu punktowego elementu odblaskowego,
 montaż p.e.o. zgodnie z wytycznymi producenta,
 ochrona oznakowania przed zniszczeniem w czasie wiązania masy klejącej,



przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1 Normy
PN-89/C-81400
PN-85/O-79252
PN-EN 1423:2000
PN-EN 1423:2001/A1:2005
PN-EN 1436:2000
PN-EN 1436:2000/A1:2005
PN-EN 1463-1:2000
PN-EN1463-1:2000/A1:2005
PN-EN 1463-2:2000
PN-EN 1871:2003
PN-EN 13036-4: 2004(U)

Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
Opakowania transportowe z zawarto cią. Znaki i znakowanie. Wymagania
podstawowe
Materiały do poziomego oznakowania dróg Materiały do posypywania. Kulki
szklane, kruszywo przeciwpo lizgowe i ich mieszaniny)
Materiały do poziomego oznakowania dróg Materiały do posypywania. Kulki
szklane, kruszywo przeciwpo lizgowe i ich mieszaniny (Zmiana A1)
Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące poziomego
oznakowania dróg
Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące poziomego
oznakowania dróg (Zmiana A1)
Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy odblaskowe
Czę ć 1Ś Wymagania dotyczące charakterystyki nowego elementu
Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy odblaskowe
Czę ć 1Ś Wymagania dotyczące charakterystyki nowego elementu (Zmiana A1)
Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy odblaskowe
Czę ć 2Ś Badania terenowe
Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wła ciwo ci fizyczne
Drogi samochodowe i lotniskowe – Metody badań – Czę ć 4Ś Metoda pomiaru
oporów po lizgu/po lizgnięcia na powierzchniŚ próba wahadła

10.2 Przepisy zwi zane i inne dokumenty
Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegółowe warunki techniczne dla
znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodno ci
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)
Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97. Seria „I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM,
Warszawa, 1997
Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-2006. Seria „I” - Informacje, Instrukcje. IBDiM, Warszawa, w
opracowaniu
Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 272 z późniejszymi zmianami)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodno ci, wymagań
jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodno ci oraz sposobu oznaczania wyrobów
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz. 1679)
Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych (RID/ADR)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (Dz.U. nr 249, poz. 2497)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)
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OZNAKOWANIE PIONOWE

Uwaga!
Zawarta w opisie SST numeracja drogi
powiatowej nr 0274Z odpowiada nowej
numeracji: droga powiatowa nr 3323

1. Część ogólna
1.1. Przedmiot S T
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
ustawieniem urządzeń zabezpieczających ruch pieszy w związku z
realizacją zadania:
„Przebudowy ulicy Polnej w miejscowości Ustronie Morskie – droga
powiatowa nr 0274Z (nowa numeracja 3323Z) ” – etap II.
1.2. Zakres Robót objętych S T

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowią dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na zadanie: „Przebudowa ulicy
Polnej w miejscowości Ustronie Morskie – droga powiatowa nr 0274Z
(nowa numeracja 3323Z) ” – etap II. Za wykonanie ww. zadania zgodnie z
umową będzie przysługiwać wynagrodzenie ryczałtowe.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania
dotyczące wykonania ustawienia oznakowania pionowego na słupkach
stalowych posadowionych w gruncie, w tym
- znaki kodeksowe kategorii A, B, D – grupy średniej z
zastosowaniem folii odblaskowej 1 typu i 2 typu .
- znaki kodeksowe kategorii D i E – grupy średniej z
zastosowaniem folii odblaskowej 1 typu .
- słupki stalowe ocynkowane średnicy 60 mm
Uzupełnienie opisu stanowią :
- Projekt organizacji ruchu.
1.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za
zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne
z punktu widzenia organizacji Robót budowlanych, zabezpieczenia
interesów osób trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa
pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunków dotyczących organizacji
ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni; zostały
umieszczone w ST WO-00.00 „Wymagania Ogólne”.
1.4. Nazwy i kody Robót objętych przedmiotem zamówienia
45 233 290 - 8

Instalowanie znaków drogowych

1.5. Określenia podstawowe
1.5.1. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi
normami polskimi lub odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie
przyjętym przez polskie prawodawstwo i ST WO-00.00.“ Wymagania
Ogólne “

2. Wymagania dotyczące właściwości
wyrobów budowlanych
2.1. Znaki i tablice

Znaki i tablice drogowe wykonane na podkładzie z blachy aluminiowej lub
ocynkowanej wyposażonej w element usztywniający - lica znaków
wykonane z folii odblaskowej typu 1 i 2 - symbole znaków typowych
nanoszone techniką sitodruku. Powyższe znaki muszą posiadać
świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i
mostowym, oraz znak bezpieczeństwa ,,B”.
Grupa znaków – średnie .
Znaki drogowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym w
załączniku nr 1 - 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r.( Załącznik do nru 220,poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. ).
2.2. Słupki
Rury stalowe (St3SX) ocynkowane do zamontowania znaków i tablic
drogowych, wymagania według PN-80/H-74219 „Rury stalowe bez szwu
walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.”.
2.3. Uchwyty
Uniwersalne uchwyty ocynkowane do mocowania znaków i
tablic drogowych.
2.4. Beton
Beton klasy B 10 na fundamenty konstrukcji (słupków )znaków i tablic

drogowych, wymagania według PN-88/B-06250 „Beton zwykły

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn
Roboty związane z wykonaniem i ustawieniem oznakowania pionowego
mogą być wykonane ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu
mechanicznego, zaakceptowanego przez Inżyniera.

4. Wymagania dotyczące środków transportu
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je
ustawiać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu oraz
przed uszkodzeniem . Środki transportu muszą być zaakceptowane przez
Inżyniera.

5. Wykonywanie Robót
5.1. Projekt organizacji i harmonogram

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram Robót, uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie
wykonywane oznakowanie pionowe.
5.2. Ustawianie oznakowania pionowego

5.2.1. Wykonanie wykopu i zamontowanie słupka stalowego
ocynkowanego
Lokalizacja słupków pod oznakowanie pionowe powinna być zgodna z
projektem organizacji ruchu i zaakceptowana przez Inżyniera.
Wysokość i odległość zamontowanego słupka powinna być zgodna z
parametrami określonymi w załączniku nr 1 - 4 do rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.( Załącznik do nru 220,poz.2181 z dnia
23 grudnia 2003 r. ).

5.2.2. Montaż tablic oznakowania pionowego.
Zmontowane oznakowanie pionowe powinno odpowiadać wymaganiom
określonym w załączniku nr 1 - 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r.( Załącznik do nru 220,poz.2181 z dnia 23 grudnia
2003 r. ) i być zgodne z projektem zmiany organizacji ruchu .

6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i Robót
6.1. Przedmiot oceny
Ocenie podlegają: prawidłowość ustawienia i zamontowania słupka
stalowego ocynkowanego oraz prawidłowość zamontowania tablicy
oznakowania pionowego .
6.1.1.Wykonanie wykopu pod słupek stalowy , lokalizacja zgodnie z
projektem zmiany organizacji ruchu .
6.1.2. Zamocowanie konstrukcji wsporczych ( słupka ) wraz z
obetonowaniem betonem
B-10.
Zasypanie otworów na fundamenty konstrukcji wsporczych
znaków drogowych - grunt wokół fundamentów zagęszczać do
wskaźnika 0,97 w skali Proctora .
6.1.3.Połączenie konstrukcji wsporczej ( słupka )z tablicą znaku przy
pomocy uniwersalnych uchwytów stalowych ocynkowanych do znaków i
tablic drogowych.
6.2. Sprawdzenie ustawienia oznakowania pionowego.
Kontroli i badaniu podlegają :
zgodność ustawienia oznakowania pionowego z projektem
zmiany organizacji ruchu
badania jakości materiałów pod względem zgodności z ST ,
prawidłowość wykonania znaków i tablic drogowych - zgodność z
„Instrukcją o znakach drogowych pionowych” pod względem
kształtu, wymiarów, rysunku, kolorystyki i liternictwa i
zastosowanej folii odblaskowej,
prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze
(słupki) znaków i tablic drogowych (lokalizacja i wymiary),
zabetonowanie i wykonanie zasypki wokół słupka ,
prawidłowość połączenia konstrukcji wsporczej (słupka) z
tablicą znaku drogowego.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru Robót
Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót. Obmiar
Robót obejmuje Roboty objęte Umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty
nieprzewidziane, których konieczność wykonania uwzględniona będzie w trakcie między
Wykonawcą a Inżynierem. Ogólne zasady obmiaru i przedmiaru Robót podano w ST
WO-00.00. „Wymagania Ogólne”.
Jednostką obmiaru 1szt. ustawionego i odebranego słupka i 1 szt. zamontowanego
i odebranego znaku drogowego.

8. Odbiór Robót
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST WO-00.00. "Postanowienia Ogólne".
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki
pozytywne.

9. Rozliczanie Robót
Zapłatę za zakres czynności należy ująć w cenie ryczałtowej na warunkach określonych
w umowie. Cena wykonania Robót obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze (wytyczenie oznakowania zgodnie z projektem
zmiany organizacji ruchu ).
- zakupienie znaków, słupków , uchwytów i innych materiałów
niezbędnych do ustawienia oznakowania pionowego
- montaż oznakowania zgodnie z projektem zmiany organizacji ruchu .

10. Dokumenty odniesienia
Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych – Dziennik Ustaw
Rzeczpospolitej Polskiej – Załącznik do nru 220 , poz. 2181 z dnia 23 rudnia 2003 r.
PN-88/B-06250 Beton zwykły.
PN-80/H- 74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.
PN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
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1. :67ĉ3
Przedmiot SST
3U]HGPLRWHPQLQLHMV]HM6]F]HJyáRZHM6SHF\ILNDFML7HFKQLF]QHMVąZ\PDJDQLDGRW\F]ąFHZ\NRQDQLDL odbioru robót
związanych z ustawieniem urządzeĔzabezpieczających ruch pieszy w ]ZLą]ku z UHDOL]DFMą]DGDQLD
Ä3U]HEXGRZ\ XOLF\ 3ROQHM Z PLHMVFRZRĞFL 8VWURQLH 0RUVNLH ± droga powiatowa nr 0274Z (nowa numeracja
3323Z) ´ ± etap II.
Zakres stosowania SST
1LQLHMV]D6SHF\ILNDFMD7HFKQLF]QDVWDQRZLąGRNXPHQWSU]HWDUJRZ\LNRQWUDNWRZ\SU]\]OHFDQLXLUHDOL]DFMLUREyWQD
zadanie: Ä3U]HEXGRZDXOLF\3ROQHMZPLHMVFRZRĞFL8VWURQLH0RUVNLH± droga powiatowa nr 0274Z (nowa
numeracja 3323Z) ´± etap II. Za wykonanie ZZ]DGDQLD]JRGQLH]XPRZąEĊG]LHSU]\VáXJLZDüZ\QDJURG]HQLH
U\F]DáWRZH
=DNUHVUREyWREHMPXMąF\FK667
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montaĪem
urządzeĔ zabezpieczających ruch pieszy i rowerowy w postaci barier U-11a Z\VRNRĞFL + 20 m. Lokalizacja
urządzeĔzabezpieczających ruch pieszy i rowerowy zgodnie z DokumentacjąProjektową.
2NUHĞOHQLDSRGVWDZRZH
OkreĞlenia podane w niniejszej SST sązgodne z zamieszczonymi w OST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.4.
2JyOQHZ\PDJDQLDGRW\F]ąFH5REyW
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w OST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.5.
2. 0$7(5,$à<
Ogólne wymagania dotycząFHPDWHULDáyZLFKSR]\VNLZDQLDLVNáDGRZDQLDSRGDQRZOST D-00.00.00. "Wymagania
ogólne" pkt. 2.
NalHĪ\]DVWRVRZDüPDWHULDá\SRVLDGDMąFHcertyfikat ]JRGQRĞFL± :(]JRGQLH]G\UHNW\Zą(:*5DG\

:VSyOQRW(XURSHMVNLFKGRW\F]ąFHMZ\UREyZEXGRZODQ\FK G\UHNW\ZDRZ\UREDFKEXGRZODQ\FK± CPD) w
brzmieniu dyrektywy 93/68/EWG Rady wspólnot Europejskich.

0DWHULDá\GRZ\NRQDQLDbarier U-11a
GRWRZH SU]ĊVáD barier R Z\VRNRĞFL 2P L GáXJRĞFL podstawowej elementu 2,00 m VNáDGDMąFH VLĊ ] UDP\
Z\NRQDQHM]SRFKZ\WXSU]HFKRG]ąFHJRZVáXSNLRUD]SU]HFLąJX. Bariera wykonana ]UXU\VWDORZHMVSHáQLDMąFej
wymagania PN-H-74219 oraz PN-H-74220. Wymiary pochwytu, SU]HFLąJXLVáXSNyZ- rura Ø 48,3 mm.
àąF]QDGáXJRĞü barier: 40,00 m. Usytuowanie obustronne w rejonie dwóch SODQRZDQ\FKSU]HMĞüGODSLHV]\FK
Bariery wykonane ze stali St3W lub St4W lub S235J0.
:V]\VWNLHPDWHULDá\XĪyte do budowy bariery powinny byüzamówione u producenta zapewniającego wysokąjakoĞü
wykonania.
Bariery przed dostarczeniem powinny byüzabezpieczone przez ocynkowanie ogniowe warstwąo gruboĞci zgodnie
PN-EN ISO 1461, styki montaĪowe metalizowane oraz pomalowane farbami proszkowymi warstwą o gruboĞci
PLQLPDOQHM ȝP 8E\WNL SRZáRNL L XV]NRG]HQLD SRGF]DV PRQWDĪu, nie dyskwalifikujące elementów, naleĪy
naprawiü farbami wysokocynkowymi z duĪą zawartoĞcią czĊĞFL VWDá\FK (OHPHQW\ SRáąF]HQLRZH SRZLQQ\ E\ü
zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie.
0DWHULDá\QDIXQGDPHQWSRGVáXSNL
Beton B20(C16/20).
3. 635=ĉ7
Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu podano w OST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 3.
Wykonanie GRáyZSRGVáXSNLIXQGDPHQWRJURG]HQLDXVWDZLHQLHVáXSNyZEĊdzie wykonane rĊcznie.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.4.
7UDQVSRUWPDWHULDáyZPRĪe odbywaüsiĊdowolnymi Ğrodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w OST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.5.
:\NRQDQLHGRáyZSRGVáXSNLLIXQGDPHQW
'Rá\SRGVáXSNLSRZLQQ\PLHüwymiary w planie co najmniej o 20 cm wiĊNV]HRGZ\PLDUyZVáXSNDD JáĊbokoĞü0,81,2 m. DRá\SRGIXQGDPHQWSRZLQQ\E\üwykonane zgodnie z DokumentacjąProjektową.
Najpierw naleĪy wykonaü GRá\ SRG VáXSNL QDURĪQH L QD ]DáDPDQLDFK RJURG]HQLD D QDVWĊpnie dokonaü SRG]LDáX
RGFLQNyZ SURVW\FK QD PQLHMV]H RGOHJáRĞci odpowiadająFH GáXJRĞciom przĊVHá ogrodzenia i w takich RGOHJáRĞciach
wykonaüGRá\SRGVáXSNLSRĞrednie. NaleĪy dąĪyüDE\RGOHJáRĞüpomiĊG]\VáXSNDPLE\áD jednakowa we wszystkich
odcinkach ogrodzenia.
Dno wykopów naleĪy wyrównaüi zagĊĞciü.
Ustawienie bariery U-11a

Lokalizacja bariery winna byüzgodna z DokumentacjąProjektową.
Roboty związane z w ustawieniem barier obejmująwykonanie nastĊpujących czynnoĞci:
 jeĞli konieczne ± SRáąF]HQLHF]áRQyZbariery przez spawanie,
 wyznaczenie lokalizacji bariery na podstawie Dokumentacji Projektowej,
 Z\NRQDQLHGRáyZSRGVáXSNLbariery,
 SU]\JRWRZDQLH PLHV]DQNL EHWRQRZHM Z\NRQDQLH IXQGDPHQWyZ SRG VáXSNL ZUD] ] ]DEHWRQRZDQLHP Z nich
marek stalowych do zamocowania bariery,
 zamocowanie bariery,
 X]XSHáQLHQLHRFKURQ\DQW\NRUR]\MQHM
=áącza spawanych elementów powinny odpowiadaüwymaganiom PN-M-69011.
Dolny poziomy element konstrukcji barier\áączący szczebliny nie moĪe znajdowaüsiĊpowyĪej 0,12m od poziomu
chodnika.
Po zamocowaniu przĊVHá bariery naleĪy sprawdziü ]DEH]SLHF]HQLH DQW\NRUR]\MQH L X]XSHáQLü ewentualne
XV]NRG]HQLD 'R Z\NRQDQLD QDSUDZ\ XV]NRG]HQLD SRZáRNL DQW\NRUR]\MQHM PRĪna uĪyü farb wysokocynkowymi z
duĪązawartoĞciączĊĞFLVWDá\FK
6. .21752/$-$.2ĝ&,52%ÓT
Ogólne zasady kontroli jakoĞci Robót podano w OST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 6.
Kontrola jakoĞci Robót polega na sprawdzeniu:
 zgodnoĞci wykonania ogrodzenia z DokumentacjąProjektową,
 poprawnoĞFLZ\NRQDQLDIXQGDPHQWyZSRGVáXSNL
 poprawnoĞüXVWDZLHQLDVáXSNyZ
 GRNáDGQRĞüprzymocowania przĊVHá
 wysokoĞüustawienia,
 ciąJáRĞü, wygląd i gruboĞüzabezpieczenia antykorozyjnego.
GruboĞüzabezpieczenia antykorozyjnego mierzy siĊgruboĞciomierzami magnetycznymi lub elektromagnetycznymi
zgodnie z EN ISO 2178 i ISO 2808.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w OST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 7.
Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowąjest m [metr] ustawionej bariery VHJPHQWRZHMZJ]DVDGQLQLHMV]HM667RUD]]DOHFHĔ,QĪ\QLHUD.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru Robót podano w OST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8.
Roboty uznaje siĊ za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST L ]DOHFHQLDPL ,QĪ\QLHUD jeĞli wszystkie
badania wg SNWGDá\Z\QLNLSR]\W\ZQH
9. 32'67$:$3à$712ĝ&,
=DSáDWĊ]D]DNUHVF]\QQRĞFLQDOHĪ\XMąüZFHQLHU\F]DáWRZHMQDZDUXQNDFKRNUHĞORQ\FKZXPRZLH
Cena jednostkowa
Cena jednostkowa m zamontowanej bariery obejmuje:
 NRV]W]DSHZQLHQLDQLH]EĊGQ\FKF]\QQLNyZSURGXNFML
 roboty przygotowawcze,
 wyznaczenie lokalizacji bariery na podstawie Dokumentacji Projektowej,
 SRáąF]HQLHF]áRQyZbariery przez spawanie,
 Z\NRQDQLHGRáyZSRGVáXSNLbariery,
 SU]\JRWRZDQLH PLHV]DQNL EHWRQRZHM Z\NRQDQLH IXQGDPHQWyZ SRG VáXSNL ZUD] ] ]DEHWRQRZDQLHP Z nich
marek stalowych do zamocowania bariery,
 zamocowanie bariery,
 uzupHáQLHQLHRFKURQ\DQW\NRUR]\MQHM
 przeprowadzenie badaĔi pomiarów wymaganych w SST,
 koszt utrzymania czystoĞci na terenie budowy.
10. 35=(3,6<=:,Ą=$1(
Normy
PN-EN ISO 2178
PN-EN ISO 2808
PN-EN 10210-2
PN-EN 10305-1
PN-EN 499
PN-B-06250
PN-H-74220
Inne dokumenty

3RZáRNLQLHPDJQHW\F]QHQDSRGáRĪu magnetycznym -- Pomiar gruboĞFLSRZáRN-Metoda magnetyczna
Farby i lakiery -- Oznaczanie gruboĞFLSRZáRNL
.V]WDáWRZQLNL ]DPNQLĊte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych -- Tolerancje, wymiary i wielkoĞci statyczne
Rury stalowe precyzyjne -- Warunki techniczne dostawy -- CzĊĞü 1: Rury bez szwu
ciągnione na zimno.
6SDZDOQLFWZR 0DWHULDá\ GRGDWNRZH GR VSDZDQLD (OHNWURG\ RWXORQH GR UĊcznego
VSDZDQLDáXNRZHJRVWDOLQLHVWRSRZ\FKLGUREQR]LDUQLVW\FK2]QDF]HQLH
BHWRQ]Z\Ná\
Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego zastosowania

=Dáącznik Nr 4 do RozporząG]HQLD 0LQLVWUD ,QIUDVWUXNWXU\ ] GQLDOLSFDZVSUDZLHV]F]HJyáRZ\FK warunków
WHFKQLF]Q\FK GOD ]QDNyZ L V\JQDáyZ GURJRZ\FK RUD] XU]ądzeĔ bezpieczeĔstwa ruchu drogowego i warunków ich
umieszczania na drogach (DzU. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218)
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8VWDOHQLD]DZDUWHZQLQLHMV]HMVSHF\ILNDFMLREHMPXMąZ\PDJDQLDGRW\F]ąFHZ\NRQDQLD
XVWDZLHQLDNUDZĊĪQLNyZEHWRQRZ\FKZ\VWDMąF\FK[QDáDZLHEHWRQRZHM]RSRUHPLQD
SRGV\SFHFHPHQWRZR±SLDVNRZHMLZWRSLRQ\FK[QDáDZLHEHWRQRZHMZUDPDFK
SU]HEXGRZ\XO3ROQHMZPLHMVFRZRĞFL8VWURQLH0RUVNLH±GURJDSRZLDWRZDQU=
QRZDQXPHUDFMDQU= 



8]XSHáQLHQLHRSLVXVWDQRZLą
 3URMHNWSU]HEXGRZ\LU\VXQNL

 2JyOQHZ\PDJDQLDGRW\F]ąFH5REyW


:\NRQDZFD5REyWMHVWRGSRZLHG]LDOQ\]DMDNRĞüLFKZ\NRQDQLDRUD]]D]JRGQRĞü
]'RNXPHQWDFMą3URMHNWRZą67LSROHFHQLDPL,QĪ\QLHUD



,QIRUPDFMHRWHUHQLHEXGRZ\]DZLHUDMąFHZV]\VWNLHQLH]EĊGQHGDQHLVWRWQH]SXQNWX
ZLG]HQLDRUJDQL]DFML5REyWEXGRZODQ\FK]DEH]SLHF]HQLDLQWHUHVyZRVyEWU]HFLFKRFKURQ\
ĞURGRZLVNDZDUXQNyZEH]SLHF]HĔVWZDSUDF\]DSOHF]DGODSRWU]HEZ\NRQDZF\ZDUXQNyZ
GRW\F]ąF\FKRUJDQL]DFMLUXFKXRJURG]HQLD]DEH]SLHF]HQLDFKRGQLNyZLMH]GQL]RVWDá\
XPLHV]F]RQHZ67:2Ä:\PDJDQLD2JyOQH´



1D]Z\LNRG\5REyWREMĊW\FKSU]HGPLRWHP]DPyZLHQLD



3UDFHGRW\F]ąFHNáDG]HQLDQDZLHU]FKQLGUyJ

2NUHĞOHQLDSRGVWDZRZH


2NUHĞOHQLDSRGDQHZQLQLHMV]HM67Vą]JRGQH]RGSRZLHGQLPLQRUPDPLSROVNLPLOXE
RGSRZLHGQLPLQRUPDPL.UDMyZ8(DOERZ]DNUHVLHSU]\MĊW\PSU]H]SROVNLHSUDZRGDZVWZRL
67:2³:\PDJDQLD2JyOQH³


 .UDZĊĪQLNLEHWRQRZHLRSRUQLNLEHWRQRZH±SUHIDEU\NRZDQHEORNLEHWRQRZH
Z\NRQDQH]EHWRQXNODV\%OXENODV\%3URGXNRZDQHVąMDNR
MHGQRZDUVWZRZHOXEZGZyFKZDUVWZDFKSRáąF]RQ\FK]HVREąWUZDOHZ
ID]LHSURGXNFML

.UDZĊĪQLNLEHWRQRZHVáXĪąMDNRRJUDQLF]QLNLFKRGQLNyZGODSLHV]\FKSDVyZ
G]LHOąF\FKZ\VHSHNNLHUXMąF\FKRUD]QDZLHU]FKQLGUyJLXOLF
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.UDZĊĪQLNLEHWRQRZHLRSRUQLNLEHWRQRZH



'RSURGXNFMLNUDZĊĪQLNyZLRSRUQLNyZEHWRQRZ\FKSRZLQQ\E\üVWRVRZDQHW\ONRWDNLH
PDWHULDá\NWyU\FKSU]\GDWQRĞüGRVWRVRZDQLD]RVWDáDXVWDORQDSRGZ]JOĊGHPLFK
ZáDĞFLZRĞFLXĪ\WNRZ\FK:\PDJDQLDGRW\F]ąFHSU]\GDWQRĞFLVWRVRZDQ\FKPDWHULDáyZ
SURGXFHQWSRZLQLHQSRGDZDüZGRNXPHQWDFMLNRQWUROLSURGXNFML
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