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SST D-00.00.00
WYMAGANIA OGÓLNE
1.

1.1.

WST P
PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.1.1. Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 - Wymagania ogólne odnosi si do wymaga wspólnych dla
poszczególnych wymaga technicznych dotycz cych wykonania i odbioru robót zwi zanych z
wykonaniem zadania inwestycyjnego pod nazw „Przebudowa ulicy Starynowskiej

polegaj ca na budowie cie ki rowerowej na odcinku od ul Micha owskiego/Akacjowej
do ulicy Obozowej w Ko obrzegu”.
1.2.
1.2.1

1.3.

ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacje techniczne stanowi cz
dokumentów przetargowych i kontraktowych i nale y je
stosowa w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.
ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH ST

1.3.1. Wymagania ogólne nale y rozumie i stosowa w powi zaniu z innymi Specyfikacjami
Technicznymi, dotycz cymi realizacji poszczególnych elementów zaprojektowanych robót dla zadania
inwestycyjnego okre lonego w podpunkcie 1.1.
1.4.

OKRE LENIA PODSTAWOWE
yte w ST wymienione poni ej okre lenia nale y rozumie w ka dym przypadku nast puj co:

1.4. Okre lenia podstawowe
yte w SST wymienione poni ej okre lenia nale y rozumie w ka dym przypadku nast puj co:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie b cy budynkiem, stanowi cy ca
techniczno-u ytkow
(droga) albo jego cz
stanowi
odr bny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, w ze ).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni ty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urz dzeniami technicznymi zwi zanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.4. Droga tymczasowa (monta owa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów
obs uguj cych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni cia po jego zako czeniu.
1.4.5. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz ci organu wydaj cego,
wydany zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz dowy dokument przebiegu robót
budowlanych, s
cy do notowania zdarze i okoliczno ci zachodz cych w toku wykonywania robót,
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania polece i innej korespondencji technicznej
pomi dzy In ynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawc i projektantem.
1.4.6. In ynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru – osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiaj cego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna
za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.
1.4.7. Jezdnia - cz korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do kierowania robotami i do
wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dziel cymi jezdnie.
1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - uk ad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich po czenia.
1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz
wykopu, która jest ograniczona koron drogi i skarpami rowów.
1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu u enia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.13. Rejestr obmiarów/ Karty obmiarów /Ksi ka obmiarów - akceptowany przez In yniera/Kierownika
projektu /Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, s
cy do wpisywania przez Wykonawc
obmiaru dokonywanych robót w formie wylicze , szkiców i ew. dodatkowych za czników. Wpisy w ksi ce
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obmiarów/karcie obmiarów podlegaj potwierdzeniu przez In yniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.
1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj cego,
niezb dne do przeprowadzenia wszelkich bada i prób zwi zanych z ocen jako ci materia ów oraz robót.
1.4.15. Materia y - wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania robót, zgodne z dokumentacj projektow i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez In yniera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.
1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespó warstw s
cych do przejmowania i rozk adania obci
od
ruchu na pod e gruntowe i zapewniaj cych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa cieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpo rednio oddzia ywaniu ruchu i czynników
atmosferycznych.
b) Warstwa wi ca - warstwa znajduj ca si mi dzy warstw cieraln a podbudow , zapewniaj ca lepsze
roz enie napr
w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow .
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa s
ca do wyrównania nierówno ci podbudowy lub profilu istniej cej
nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna cz
nawierzchni s
ca do przenoszenia obci
od ruchu na pod e. Podbudowa
mo e sk ada si z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
e) Podbudowa zasadnicza - górna cz
podbudowy spe niaj ca funkcje no ne w konstrukcji nawierzchni.
Mo e ona sk ada si z jednej lub dwóch warstw.
f) Podbudowa pomocnicza - dolna cz
podbudowy spe niaj ca, obok funkcji no nych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzia aniem wody, mrozu i przenikaniem cz stek pod a. Mo e zawiera
warstw mrozoochronn , ods czaj
lub odcinaj .
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której g ównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dzia ania mrozu.
h) Warstwa odcinaj ca - warstwa stosowana w celu uniemo liwienia przenikania cz stek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni le cej powy ej.
i) Warstwa ods czaj ca - warstwa s
ca do odprowadzenia wody przedostaj cej si do nawierzchni.
1.4.17. Niweleta - wysoko ciowe i geometryczne rozwini cie na p aszczy nie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.
1.4.18. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.
1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgodno - zgodno wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a je li
przedzia tolerancji nie zosta okre lony - z przeci tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.20. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
i zwi zanych z ni urz dze oraz drzew i krzewów. Pas drogowy mo e równie obejmowa teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urz dze chroni cych ludzi i rodowisko przed uci liwo ciami
powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.21. Pobocze - cz
korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urz dze
organizacji i bezpiecze stwa ruchu oraz do ruchu pieszych, s
ca jednocze nie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.
1.4.22. Pod e nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, le cy pod nawierzchni do g boko ci
przemarzania.
1.4.23. Pod e ulepszone nawierzchni - górna warstwa pod a, le ca bezpo rednio pod nawierzchni ,
ulepszona w celu umo liwienia przej cia ruchu budowlanego i w ciwego wykonania nawierzchni.
1.4.24. Polecenie In yniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez In yniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotycz ce sposobu
realizacji robót lub innych spraw zwi zanych z prowadzeniem budowy.
1.4.25. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b ca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.26. Przedsi wzi cie budowlane - kompleksowa realizacja nowego po czenia drogowego lub ca kowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju pod nym)
istniej cego po czenia.
1.4.27. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkni tym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku w drówek zwierz t dziko yj cych lub urz dze technicznych przez korpus drogowy.
1.4.28. Przeszkoda naturalna - element rodowiska naturalnego, stanowi cy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyk ad dolina, bagno, rzeka, szlak w drówek dzikich zwierz t itp.
4

1.4.29. Przeszkoda sztuczna - dzie o ludzkie, stanowi ce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyk ad droga, kolej, ruroci g, kana , ci g pieszy lub rowerowy itp.
1.4.30. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz
dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizacj ,
charakterystyk i wymiary obiektu b cego przedmiotem robót.
1.4.31. Rysunki - cz
Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacj , charakterystyk i wymiary
obiektu, b cego przedmiotem Robót.
1.4.32. Rekultywacja - roboty maj ce na celu uporz dkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.33. Przedmiar robót ( lepy kosztorys) - wykaz robót z podaniem ich ilo ci (przedmiarem) w kolejno ci
technologicznej ich wykonania.
1.4.34. Teren budowy - teren udost pniony przez Zamawiaj cego dla wykonania na nim robót oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworz ce cz
terenu budowy.
1.4.35. Zadanie budowlane - cz
przedsi wzi cia budowlanego, stanowi ca odr bn ca
konstrukcyjn
lub technologiczn , zdoln do samodzielnego pe nienia funkcji techniczno-u ytkowych. Zadanie mo e
polega na wykonywaniu robót zwi zanych z budow , modernizacj / przebudow , utrzymaniem oraz ochron
budowli drogowej lub jej elementu.
1.5.

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE ROBÓT

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako
projektow , ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

ich wykonania oraz za ich zgodno

z dokumentacj

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiaj cy w terminie okre lonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przeka e
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, lokalizacj i wspó rz dne punktów g ównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz
dokumentacj projektow i komplet ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno
za ochron przekazanych mu punktów pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na w asny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa b dzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegó owych warunkach umowy, uwzgl dniaj cym podzia na dokumentacj projektow :
Zamawiaj cego; wykaz pozycji, które stanowi przetargow dokumentacj projektow oraz projektow
dokumentacj wykonawcz (techniczn ) i zostan przekazane Wykonawcy,
Wykonawcy; wykaz zawieraj cy spis dokumentacji projektowej, któr Wykonawca opracuje w ramach
ceny kontraktowej.
1.5.3. Zgodno Robót z Dokumentacj Projektow i SST.
Dokumentacja Projektowa, Szczegó owe Specyfikacje Techniczne z przedmiarami robót oraz
dodatkowe dokumenty przekazane przez In yniera Wykonawcy stanowi cz
Umowy, a wymagania
wyszczególnione w cho by jednym z nich s obowi zuj ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte by y w ca ej
dokumentacji. W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje
nast puj ca kolejno ich wa no ci:
1) Umowa na wykonanie robót budowlanych, zawarta mi dzy Inwestorem a Wykonawc ,
2) Szczegó owe Specyfikacje Techniczne z przedmiarami robót,
3) Dokumentacja Budowlana ( Projektowa ).
Wykonawca nie mo e wykorzystywa b dów lub opuszcze w Dokumentach Umownych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi In yniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materia y b
zgodne z Dokumentacj Projektow i
Specyfikacjami Technicznymi.
Przedstawione w Dokumentacji Projektowej ( w tym w poszczególnych projektach bran owych )
materia y oraz urz dzenia i aparaty z podaniem producenta lub dostawcy nale y traktowa jako
przyk adowe. Zamawiaj cy dopuszcza mo liwo w uzgodnieniu z In ynierem i Projektantem zastosowania innych, równowa nych materia ów urz dze i aparatów pod warunkiem zachowania
parametrów, w ciwo ci oraz standardu na poziomie nie ni szym od podanych w projekcie,
niniejszych SST lub innym dokumencie przedstawionym przez Inwestora.
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Dane okre lone w Dokumentacji Projektowej i w ST b
uwa ane za warto ci docelowe, od których
dopuszczalne s odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji.
Cechy materia ów i elementów budowli musz by jednorodne i wykazywa blisk zgodno z okre lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog przekracza dopuszczalnego przedzia u tolerancji.
W przypadku, gdy materia y lub Roboty nie b
w pe ni zgodne z Dokumentacj Projektow lub ST, i
wp ynie to na niezadowalaj
jako elementu budowli, to takie materia y b
niezw ocznie zast pione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca zobowi zany jest w okresie trwania realizacji kontraktu a do zako czenia i odbioru
ostatecznego robót prowadzi roboty z jak najmniejsz uci liwo ci dla funkcjonowania ruchu.
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim zarz dem drogi i organem zarz dzaj cym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robót w okresie trwania budowy. W zale no ci od potrzeb i post pu robót projekt organizacji ruchu powinien
by aktualizowany przez Wykonawc na bie co.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie obs ugiwa wszystkie tymczasowe
urz dzenia zabezpieczaj ce takie jak: zapory, wiat a ostrzegawcze, sygna y itp., zapewniaj c w ten sposób
bezpiecze stwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni sta e warunki widoczno ci w dzie i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to
nieodzowne ze wzgl dów bezpiecze stwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urz dzenia zabezpieczaj ce b

akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Fakt przyst pienia do robót Wykonawca obwie ci publicznie przed ich rozpocz ciem w sposób
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo ciach okre lonych przez
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których tre b dzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru.
Tablice informacyjne b
utrzymywane przez Wykonawc w dobrym stanie przez ca y okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy w
tym
np.:
organizacja zaplecza budowy
z pracowniczym w em sanitarnym, wykonania PT tymczasowej organizacji ruchu oraz wykonania i
monitorowania oznakowania na czas budowy, zabezpieczenia drzew i krzewów przed zniszczeniem lub
uszkodzeniem, itp. nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w Cen ofertow .
1.5.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowi zek zna i stosowa w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ce
ochrony rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wyka czania robót Wykonawca b dzie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej,
b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si do przepisów i norm
dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokó terenu budowy oraz b dzie unika uszkodze lub
uci liwo ci dla osób lub spo ecznej i innych, a wynikaj cych ze ska enia, ha asu lub innych przyczyn
powsta ych w nast pstwie jego sposobu dzia ania. Stosuj c si do tych wymaga b dzie mia szczególny
wzgl d na:
1) Lokalizacj baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk, ukopów i dróg dojazdowych
2) rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami,
c) mo liwo ci powstania po aru.
Koszt zabezpieczenia Robót w zakresie wype nienia przepisów z zakresu ochrony rodowiska,
w tym tak e kosztów zwi zanych z wymogami i ustaleniami Dokumentacji Projektowej oraz ST ( w tym
np.: koszty transportu, sk adowania i utylizacji wszelkich odpadów pochodz cych z budowy ), nie
podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w Cen ofertow .
1.5.6. Ochrona przeciwpo arowa
Wykonawca b dzie przestrzega przepisów ochrony przeciwpo arowej.
Wykonawca b dzie utrzymywa sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
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na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.
Materia y atwopalne b
dost pem osób trzecich.

sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami zabezpieczone przed

Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materia y szkodliwe dla otoczenia
Materia y, które w sposób trwa y s szkodliwe dla otoczenia, nie b

dopuszczone do u ycia.

Nie dopuszcza si u ycia materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu wi kszym
od dopuszczalnego, okre lonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materia y odpadowe u yte do robót b
mia y wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnion jednostk , jednoznacznie okre laj ce brak szkodliwego oddzia ywania tych materia ów na
rodowisko.
Materia y, które s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako czeniu robót ich szkodliwo
zanika (np. materia y pylaste) mog by u yte pod warunkiem przestrzegania wymaga technologicznych
wbudowania. Je eli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawiaj cy powinien otrzyma zgod na u ycie
tych materia ów od w ciwych organów administracji pa stwowej.
Je eli Wykonawca u
materia ów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich u ycie
spowodowa o jakiekolwiek zagro enie rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj cy.
1.5.8. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochron instalacji na powierzchni ziemi i za urz dzenia podziemne, takie jak
ruroci gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich w adz b cych w cicielami tych urz dze potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj cego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
ciwe
oznaczenie
i
zabezpieczenie
przed
uszkodzeniem
tych
instalacji
i urz dze w czasie trwania budowy.
Przed przyst pieniem do realizacji robót Wykonawca dokona przegl du urz dze istniej cych sieci
(studnie rewizyjne, skrzynki i zawory wodoci gowe i gazowe, studnie teletechniczne, szafki urz dze
elektrycznych) razem z przedstawicielem ich W ciciela i w formie pisemnej sporz dzi protokó z
przegl du, okre laj cy stan istniej cych urz dze poparty dokumentacj fotograficzn .
Wykonawca zobowi zany jest umie ci w swoim harmonogramie rezerw czasow dla wszelkiego
rodzaju robót, które maj by wykonane w zakresie prze enia instalacji i urz dze podziemnych na terenie
budowy i powiadomi Inspektora nadzoru i w adze lokalne o zamiarze rozpocz cia robót. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowane w adze oraz b dzie z nimi wspó pracowa dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dzia ania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz dze podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiaj cego.
Wykonawca zobowi zany jest dope ni ustale i wymogów, wynikaj cych z uzgodnie , w tym
uzgodnie dodatkowych dokonanych w trakcie robót z eksploatatorami sieci uzbrojeniowych ( w tym
ochrona lub ewentualne przeniesienie punktów osnów geodezyjnych w porozumieniu z odpowiednim
rodkiem geodezyjnym ).
1.5.9. Ograniczenie obci

osi pojazdów

Pojazdy lub adunki powoduj ce nadmierne obci enie osiowe nie b
dopuszczone na wie o uko czony
fragment budowy i Wykonawca b dzie odpowiedzialny za napraw wszelkich robót w ten sposób
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.10. Bezpiecze stwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzega przepisów dotycz cych bezpiecze stwa
i higieny pracy.
W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespe niaj cych odpowiednich wymaga sanitarnych.
Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i
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odpowiedni odzie dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpiecze stwa publicznego.
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga okre lonych powy ej nie podlegaj
odr bnej zap acie i s uwzgl dnione w cenie ofertowej
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u ywane do
robót od Daty Rozpocz cia do daty wydania Potwierdzenia Zako czenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca b dzie utrzymywa roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by
prowadzone w tak sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy by y w zadowalaj cym stanie przez ca y
czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Je li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpocz roboty utrzymaniowe nie pó niej ni w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie si do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowi zany jest zna wszystkie przepisy wydane przez w adze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, które s w jakikolwiek sposób zwi zane z Robotami i b dzie w pe ni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca b dzie przestrzega praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za wype nienie
wszelkich wymaga prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych urz dze lub metod i w sposób ci y
dzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dzia aniach, przedstawiaj c kopie zezwole i inne odno ne
dokumenty.
2.

MATERIA Y

2.1.

RÓD A UZYSKANIA MATERIA ÓW

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia ów przeznaczonych do robót Wykonawca
przedstawi szczegó owe informacje dotycz ce proponowanego ród a wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materia ów i odpowiednie wiadectwa bada laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.
Zatwierdzenie partii (cz ci) materia ów z danego ród a nie oznacza automatycznie, e wszelkie
materia y z danego ród a uzyskaj zatwierdzenie.
Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada w celu udokumentowania, e materia y uzyskane
z dopuszczonego ród a w sposób ci y spe niaj wymagania specyfikacji technicznych w czasie
post pu robót.
2.2.

POZYSKIWANIE MATERIA ÓW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole od w cicieli i odno nych w adz na pozyskanie materia ów
z jakichkolwiek róde miejscowych w czaj c w to ród a wskazane przez Zamawiaj cego
i jest zobowi zany dostarczy Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpocz ciem eksploatacji
ród a.
Wykonawca przedstawi dokumentacj zawieraj
raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metod wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno za spe nienie wymaga ilo ciowych i jako ciowych materia ów
z jakiegokolwiek ród a.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym op aty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwi zane z dostarczeniem materia ów do robót.
Wszystkie odpowiednie materia y pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie b
wykorzystane do robót lub odwiezione na odk ad odpowiednio
do wymaga kontraktu lub wskaza Inspektora nadzoru.
Z wyj tkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie b dzie prowadzi
adnych wykopów w obr bie terenu budowy poza tymi, które zosta y wyszczególnione w Kontrakcie.
Eksploatacja

róde materia ów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi zuj cymi
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na danym obszarze.
2.3.

INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIA ÓW

Wytwórnie materia ów mog by okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia
zgodno ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materia ów mog by pobierane w celu
sprawdzenia ich w ciwo ci. Wynik tych kontroli b dzie podstaw akceptacji okre lonej partii materia ów
pod wzgl dem jako ci.
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru b dzie przeprowadza
nast puj ce warunki:

inspekcj

wytwórni b

zachowane

a) Inspektor nadzoru b dzie mia zapewnion wspó prac i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materia ów w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inspektor nadzoru b dzie mia wolny dost p, w dowolnym czasie, do tych cz ci wytwórni, gdzie
odbywa si produkcja materia ów przeznaczonych do realizacji kontraktu.
2.4.

MATERIA Y NIE ODPOWIADAJ CE WYMAGANIOM

Materia y nieodpowiadaj ce wymaganiom zostan przez Wykonawc wywiezione z terenu budowy, b
one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Je li Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na
ycie tych materia ów do innych robót, ni te, dla których zosta y zakupione, to koszt tych materia ów
zostanie przewarto ciowany przez Inspektora nadzoru.
Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj si niezbadane i nie zaakceptowane materia y, Wykonawca
wykonuje na w asne ryzyko, licz c si z jego nieprzyj ciem i niezap aceniem.
2.5.

PRZECHOWYWANIE I SK ADOWANIE MATERIA ÓW

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu, gdy b
by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoj jako
i
i by y dost pne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

one potrzebne do robót,
w ciwo
do robót

Miejsca czasowego sk adowania b
zlokalizowane w obr bie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawc .
2.6.

WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIA ÓW

Je li dokumentacja projektowa lub ST przewiduj mo liwo wariantowego zastosowania rodzaju materia u
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze,
co najmniej 3 tygodnie przed u yciem materia u, albo w okresie d szym, je li b dzie to wymagane dla
bada prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by
pó niej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
3.

SPRZ T
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje
niekorzystnego wp ywu na jako wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by zgodny z
ofert Wykonawcy i powinien odpowiada pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustale w
takich dokumentach sprz t powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajno sprz tu b dzie gwarantowa przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
okre lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
kontraktem.
Sprz t b cy w asno ci Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by utrzymywany
w dobrym stanie i gotowo ci do pracy. B dzie on zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami
dotycz cymi jego u ytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do
ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Je eli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj mo liwo
wariantowego u ycia sprz tu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacj przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie mo e by pó niej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków kontraktu,
zostan przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
4.

TRANSPORT
Wykonawca stosowa si b dzie do ustawowych ogranicze obci enia na o przy transporcie
materia ów/sprz tu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb dne zezwolenia od w adz,
co do przewozu nietypowych adunków i w sposób ci y b dzie o ka dym takim przewozie powiadamia
Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn
niekorzystnie na jako wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych materia ów.
Liczba rodków transportu b dzie zapewnia prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.
rodki transportu nieodpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych obci
na osie mog by u yte przez
Wykonawc , pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg publicznych
na koszt Wykonawcy.
Wykonawca b dzie usuwa na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.

OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, oraz za jako
zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno
z dokumentacj projektow ,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko ci
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pi mie przez Inspektora nadzoru.
Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc w wytyczeniu i wyznaczaniu robót
zostan , je li wymaga tego b dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc na w asny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno ci za ich dok adno .
Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót b
oparte
na wymaganiach sformu owanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a tak e w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgl dni wyniki bada materia ów i robót,
rozrzuty normalnie wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach materia ów, do wiadczenia
z przesz ci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wp ywaj ce na rozwa an kwesti .
Polecenia Inspektora nadzoru b
wykonywane nie pó niej ni w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawc , pod gro
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytu u ponosi
Wykonawca.
6.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1.

PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO CI (PZJ)

Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jako ci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, mo liwo ci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce wykonanie robót zgodnie z dokumentacj projektow , ST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jako ci b dzie zawiera :
a) cz
ogóln opisuj :
organizacj wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
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organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
bhp,
wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz osób odpowiedzialnych za jako i terminowo wykonania poszczególnych elementów robót,
system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci wykonywanych robót,
wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w asnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci prowadzenie bada ),
sposób oraz form gromadzenia wyników bada laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw
mechanizmów steruj cych a tak e wyci ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposób i form przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
b) cz szczegó ow opisuj
dla ka dego asortymentu robót:
wykaz maszyn i urz dze stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa eniem
w mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilo rodków transportu oraz urz dze do magazynowania i za adunku materia ów, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
sposób zabezpieczenia i ochrony adunków przed utrat ich w ciwo ci w czasie transportu,
sposób i procedur pomiarów i bada (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek, legalizacja
i sprawdzanie urz dze , itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ów, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczególnych elementów robót,
sposób post powania z materia ami i robotami nieodpowiadaj cymi wymaganiom.
6.2.

ZASADY KONTROLI JAKO CI ROBÓT

Celem kontroli robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi gn
jako robót.

za

on

Wykonawca jest odpowiedzialny za pe
kontrol robót i jako ci materia ów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w czaj c personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia
niezb dne do pobierania próbek i bada materia ów oraz robót.
Wykonawca b dzie przeprowadza pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo ci zapewniaj
stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu bada i ich cz stotliwo
s okre lone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zosta y one tam okre lone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni wykonanie robót zgodnie z kontraktem.
W przypadku zaakceptowania przez Inspektora nadzoru laboratorium w asne Wykonawcy, zobowi zany
jest on dostarczy Inspektorowi nadzoru wiadectwa, e wszystkie stosowane urz dzenia i sprz t badawczy
posiadaj wa
legalizacj , zosta y prawid owo wykalibrowane i odpowiadaj wymaganiom norm
okre laj cych procedury bada .
Inspektor nadzoru b dzie mie nieograniczony dost p do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.
Inspektor nadzoru b dzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci gni ciach
dotycz cych urz dze laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Je eli niedoci gni cia te b
tak powa ne, e mog wp yn ujemnie na wyniki bada ,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma u ycie do robót badanych materia ów i dopu ci je do u ycia dopiero
wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan usuni te i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako tych materia ów.
Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada materia ów ponosi Wykonawca.
6.3.
POBIERANIE PRÓBEK
Próbki b
pobierane losowo. Zaleca si stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog by z jednakowym prawdopodobie stwem
wytypowane do bada .
Inspektor nadzoru b dzie mie zapewnion mo liwo

udzia u w pobieraniu próbek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca b dzie przeprowadza dodatkowe badania tych
materia ów, które budz w tpliwo ci, co do jako ci, o ile kwestionowane materia y nie zostan

przez
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Wykonawc usuni te lub ulepszone z w asnej woli. Koszty tych dodatkowych bada pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy.
Pojemniki do pobierania próbek b
dostarczone przez Wykonawc i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawc do bada wykonywanych przez Inspektora nadzoru b
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4.
BADANIA I POMIARY
Wszystkie badania i pomiary b

przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Wszystkie badania i pomiary b
przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odno nych (obowi zuj cych
w okresie wykonywania danych robót) polskich norm i przepisów zwi zanych.
W
szczególno ci nale y zna i stosowa si do wszystkich obowi zuj cych polskich norm, w tym
europejskich norm zharmonizowanych z dyrektyw 89/106/EWG.
W przypadku, gdy normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa mo na
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
Inspektor nadzoru mo e za da
niezale nym.
6.5.

od Wykonawcy przeprowadzenia bada

w laboratorium

RAPORTY Z BADA

Wykonawca b dzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada jak najszybciej,
nie pó niej jednak ni w terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci.
Wyniki bada (kopie) b
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wed ug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6.

BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materia ów u ród a ich wytwarzania i zapewniona mu b dzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materia ów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc ,
dzie ocenia zgodno materia ów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników bada dostarczonych
przez Wykonawc .
Inspektor nadzoru mo e pobiera próbki materia ów i prowadzi badania niezale nie od Wykonawcy, na
swój koszt. Je eli wyniki tych bada wyka , e raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezale nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych
bada , albo oprze si wy cznie na w asnych badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i robót z
dokumentacj projektow i ST. W takim przypadku ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada i
pobierania próbek poniesione zostan przez Wykonawc .
6.7.

CERTYFIKATY I DEKLARACJE

Inspektor nadzoru mo e dopu cic do u ycia tylko te materia y, które posiadaj :
1. certyfikat na znak bezpiecze stwa, wykazuj cy, e zapewniono zgodno z kryteriami technicznymi
okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w ciwych przepisów i dokumentów
technicznych,
2. deklaracj zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z:
Polsk Norm lub
aprobat techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je eli nie s
obj te certyfikacj okre lon w pkt 1 i które spe niaj wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materia ów, dla których w/w dokumenty s wymagane przez ST, ka da partia dostarczona do
robót b dzie posiada te dokumenty, okre laj ce w sposób jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemys owe musz posiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada b
dostarczone przez
Wykonawc Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj tych wymaga b

odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY
(1) Dziennik Budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym Zamawiaj cego
i Wykonawc w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do ko ca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowi zuj cymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy b
dokonywane na bie co i b
dotyczy przebiegu robót, stanu
bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Ka dy zapis w dzienniku budowy b dzie opatrzony dat jego dokonania, podpisem osoby, która dokona a
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska s bowego. Zapisy b
czytelne, dokonane
trwa technik , w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Za czone do dziennika budowy protoko y i inne dokumenty b
za cznika i opatrzone dat i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nale y wpisywa w szczególno ci:

oznaczone kolejnym numerem

dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
dat przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako ci i harmonogramów robót,
terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót,
przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
zg oszenia i daty odbiorów
robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych
i ostatecznych odbiorów robót,
wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych ograniczeniom lub
wymaganiom szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi,
zgodno rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robót,
dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada
z podaniem, kto je przeprowadza ,
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadza ,
inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b
przed one
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si .
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyj cia lub zaj ciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si . Projektant nie
jest jednak stron kontraktu i nie ma uprawnie do wydawania polece Wykonawcy robót.
(2) Rejestr Obmiarów
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego
z elementów robót. obmiary wykonanych robót przeprowadza si w sposób ci y w jednostkach przyj tych w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.
(3) Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia ów,
orzeczenia
o jako ci materia ów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada Wykonawcy b
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi
za czniki do odbioru robót. Winny by udost pnione na ka de yczenie Inspektora nadzoru.
(4) Pozosta e dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) nast puj ce dokumenty:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

pozwolenie na realizacj zadania budowlanego,
protoko y przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protoko y odbioru robót,
protoko y z narad i ustale ,
korespondencj na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy b
przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zagini cie któregokolwiek z dokumentów
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

budowy

Wszelkie dokumenty budowy b
zawsze
przedstawiane do wgl du na yczenie Zamawiaj cego.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1.

OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT

spowoduje

dost pne

dla

jego

natychmiastowe

Inspektora

nadzoru

i

Obmiar robót b dzie okre la faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacj
projektow i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru b

wpisane do rejestru obmiarów .

Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ciach podanych w wycenionym
przedmiarze robót lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowi zku uko czenia wszystkich robót. B dne dane zostan poprawione wg instrukcji
Inspektora nadzoru na pi mie.
Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci wymagan do celu miesi cznej
atno ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawc i Inspektora nadzoru.
7.2.

ZASADY OKRE LANIA ILO CI ROBÓT I MATERIA ÓW

ugo ci i odleg ci pomi dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b
wzd linii osiowej.

obmierzone poziomo

Je li specyfikacje techniczne w ciwe dla danych robót nie wymagaj tego inaczej, obj to ci b
wyliczone w m3 jako d ugo pomno ona przez redni przekrój.
Ilo ci, które maj by obmierzone wagowo, b
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
7.3.

wa one w tonach lub kilogramach

URZ DZENIA I SPRZ T POMIAROWY

Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b
przez Inspektora nadzoru.

zaakceptowane

Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te lub
sprz t wymagaj bada atestuj cych to Wykonawca b dzie posiada wa ne wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urz dzenia pomiarowe b
okresie trwania robót.
7.4.

przez Wykonawc utrzymywane w dobrym stanie, w ca ym

WAGI I ZASADY WA ENIA
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Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym wymaganiom
specyfikacji technicznych. B dzie utrzymywa to wyposa enie zapewniaj c w sposób ci y zachowanie
dok adno ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
7.5.

CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary b
przeprowadzone przed cz ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,
a tak e w przypadku wyst powania d szej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikaj cych przeprowadza si w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegaj cych zakryciu przeprowadza si przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b
wykonane w sposób zrozumia y i
jednoznaczny.
Wymiary powierzchni lub obj to ci b
uzupe nione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
rejestru obmiarów lub w formie za cznika i potwierdzone pomiarem geodezyjnym. W razie braku miejsca
szkice mog by do czone w formie oddzielnego za cznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
8.

ODBIÓR ROBÓT
W zale no ci od ustale odpowiednich ST, roboty podlegaj nast puj cym etapom odbioru:
a)
b)
c)
d)

8.1.

odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,
odbiorowi cz ciowemu,
odbiorowi ostatecznemu (ko cowemu),
odbiorowi gwarancyjnemu i pogwarancyjnemu.
ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJ CYCH I ULEGAJ CYCH ZAKRYCIU

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn zakryciu.
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowo
danej cz ci robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór b dzie przeprowadzony niezw ocznie, nie
pó niej jednak ni w ci gu 3 dni od daty zg oszenia wpisem do dziennika budowy lub powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.
Jako
i ilo
robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawieraj cych komplet wyników bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacj projektow , ST i uprzednimi ustaleniami.
8.2.

ODBIÓR CZ

CIOWY

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót
dokonuje si wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.3.

ODBIÓR OSTATECZNY (KO COWY) ROBÓT

Odbiór ostateczny (ko cowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilo ci, jako ci i warto ci.
Wykonawca zg osi Zamawiaj cemu gotowo do odbioru ostatecznego (ko cowego) pisemnie. Podstaw
do zg oszenia tej gotowo ci b dzie faktyczne wykonanie robót potwierdzone pisemnie przez Inspektora
Nadzoru tak e w Dzienniku Budowy
Odbiór ostateczny (ko cowy) robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licz c od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zako czenia robót i przyj cia dokumentów, o których mowa w
punkcie 8.3.1.
Odbioru ostatecznego (ko cowego) robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie
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przed onych dokumentów, wyników bada i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót z
dokumentacj projektow i ST.
W toku odbioru ostatecznego (ko cowego) robót komisja zapozna si z realizacj ustale przyj tych w
trakcie odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zw aszcza w zakresie wykonania robót
uzupe niaj cych i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe niaj cych
w warstwie cieralnej lub robotach wyko czeniowych, komisja przerwie swoje czynno ci i ustala nowy termin
odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako
wykonywanych robót w
poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzgl dnieniem
tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze stwo ruchu, komisja
dokona potr ce , oceniaj c pomniejszon warto wykonywanych robót w stosunku do wymaga przyj tych
w dokumentach kontraktowych.
8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokó odbioru ostatecznego
robót sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa nast puj ce dokumenty:
1. Dokumentacj projektow podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkow , je li zosta a
sporz dzona w trakcie realizacji kontraktu.
2. Specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ew. uzupe niaj ce lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dzienniki budowy i rejestry obmiarów (orygina y).
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada i oznacze laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
6. Deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów zgodnie z ST i ew. PZJ.
7. Opini technologiczn sporz dzon na podstawie wszystkich wyników bada i pomiarów za czonych do
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na prze enie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o wietlenia itp.) oraz protoko y odbioru tych robót przez w cicieli urz dze
9. 4 egz. geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robót i sieci uzbrojenia terenu (pomierzony przez
uprawnionego geodet zakres robót).
10.2 egz. kopii mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b
gotowe do
odbioru ostatecznego ko cowego, komisja w porozumieniu z Wykonawc wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robót.
Wszystkie zarz dzone przez komisj roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b
wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.

zestawione

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja.
8.4. ODBIÓR POGWARANCYJNY
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym 9Ko cowym) i zaistnia ych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny (ko cowy) robót”.
9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. USTALENIA OGÓLNE
Podstaw p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc
ustalon dla danej pozycji przedmiarowej.

za jednostk

obmiarow
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Dla pozycji przedmiarowych wycenionych rycza towo podstaw p atno ci jest warto
przez Wykonawc w danej pozycji kosztorysu.

(kwota) podana

Cena jednostkowa lub kwota rycza towa pozycji przedmiarowej b dzie uwzgl dnia wszystkie
czynno ci, wymagania i badania sk adaj ce si na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty w specyfikacji
technicznej i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty rycza towe robót b

obejmowa :

robocizn bezpo redni wraz z towarzysz cymi kosztami
warto zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków
i transportu na teren budowy.
warto pracy Sprz tu wraz z towarzysz cymi kosztami
koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
Spe nienie wymaga okre lonych w Szczegó owych Specyfikacjach Technicznych- warunki ogólne
badania i pomiary laboratoryjne
obs ug geodezyjn
opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz zabezpieczenie terenu budowy sporz dzenie projektu, jego wdro enie oraz utrzymanie zabezpiecze przez ca y czas trwania budowy
4 egz. geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robót i sieci uzbrojenia terenu (pomierzony przez
uprawnionego geodet zakres robót).
2 egz. kopii mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
podatki obliczane zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nale y wlicza podatku VAT.
9.2. WARUNKI KONTRAKTU I WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ D - 00.00.00
Koszt dostosowania si do wymaga warunków kontraktu i wymaga ogólnych zawartych
w specyfikacji technicznej D-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okre lone w/w dokumentach,
a niewyszczególnione w wycenionym przedmiarze robót (kosztorysie ofertowym).
9.3. OBJAZDY, PRZEJAZDY I ORGANIZACJA RUCHU
Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie wynikaj cych z post pu robót.
(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiecze stwa
ruchu.
(c) Op aty/dzier awy terenu
(d) Przygotowanie terenu
(e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ników, barier, oznakowa
i drena u.
(f) Tymczasowa przebudowa urz dze obcych.
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowa pionowych,
poziomych, barier i wiate
(b) Utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego.
Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) Usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowania
b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
10. PRZEPISY ZWI ZANE
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1
2.
3.
4.
5.
6.

Prawo zamówie publicznych Dz.U. z dnia 24.08.2017 poz. 1579
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane Dz.U.z dnia 6.07.2017 poz. 1332
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2016 poz. 1629
Warunki kontraktu.
Dane kontraktowe.
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.01.01.01

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKO CIOWYCH
1. WST P
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotycz ce
wykonania i odbioru robót zwi zanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów
wysoko ciowych oraz tras sieci uzbrojenia terenu dla zadania „Przebudowa ulicy
Starynowskiej polegaj ca na budowie cie ki rowerowej na odcinku od ul
Micha owskiego/Akacjowej do ulicy Obozowej w Ko obrzegu”.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót
zwi zanych z wszystkimi czynno ciami umo liwiaj cymi i maj cymi na celu odtworzenie w
terenie przebiegu trasy drogowej i tras projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych
W zakres robót pomiarowych, zwi zanych z odtworzeniem trasy i punktów
wysoko ciowych wchodz :
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko ciowego punktów g ównych osi trasy i
punktów wysoko ciowych drogi i sieci uzbrojenia terenu,
b) uzupe nienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko ciowych (reperów roboczych),
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwa y, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposób u atwiaj cy odszukanie i ewentualne odtworzenie,
f) odtworzenie istniej cych w pasie drogowym punktów osnowy geodezyjnej , które w
trakcie robót mog ulec zniszczeniu lub zakryciu.
1.4. Okre lenia podstawowe

1.4.1. Punkty g ówne trasy - punkty za amania osi trasy, punkty kierunkowe oraz pocz tkowy
i ko cowy punkt trasy.
1.4.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 1.5.
2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów``

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w
SST
D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
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2.2. Rodzaje materia ów

Do utrwalenia punktów g ównych trasy nale y stosowa pale drewniane z gwo dziem
lub pr tem stalowym, s upki betonowe albo rury metalowe o d ugo ci oko o 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granic robót ziemnych, w s siedztwie punktów
za amania trasy, powinny mie rednic od 0,15 do 0,20 m i d ugo od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozosta ych punktów nale y stosowa bolce stalowe rednicy 5 mm i
ugo ci od 0,04 do 0,05 m. „ wiadki” powinny mie d ugo oko o 0,50 m i przekrój
prostok tny.
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 3.
3.2. Sprz t pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysoko ciowych nale y stosowa
nast puj cy sprz t:
teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
dalmierze,
tyczki,
aty,
ta my stalowe, szpilki.
Sprz t stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysoko ciowych
powinien gwarantowa uzyskanie wymaganej dok adno ci pomiaru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 4.
4.2. Transport sprz tu i materia ów

Sprz t i materia y do odtworzenia trasy mo na przewozi dowolnymi rodkami
transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Wykonawca powinien przeprowadzi obliczenia i pomiary geodezyjne niezb dne do
szczegó owego wytyczenia robót.
Prace pomiarowe powinny by wykonane przez osoby posiadaj ce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowa In yniera o wszelkich b dach
wykrytych w wytyczeniu punktów g ównych trasy. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikaj ce
z tych ró nic, akceptowane przez In yniera, zostan wykonane na koszt Zamawiaj cego.
Zaniechanie powiadomienia In yniera oznacza, e roboty dodatkowe w takim przypadku
obci
Wykonawc .
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Wykonawca powinien sprawdzi czy rz dne terenu okre lone w dokumentacji
projektowej s zgodne z rzeczywistymi rz dnymi terenu. Je eli Wykonawca stwierdzi, e
rzeczywiste rz dne terenu istotnie ró ni si od rz dnych okre lonych w dokumentacji
projektowej, to powinien powiadomi o tym In yniera. Ukszta towanie terenu w takim rejonie
nie powinno by zmieniane przed podj ciem odpowiedniej decyzji przez In yniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikaj ce z ró nic rz dnych terenu podanych w dokumentacji
projektowej i rz dnych rzeczywistych zostan wykonane na koszt Wykonawcy . Zaniechanie
powiadomienia In yniera oznacza, e roboty dodatkowe w takim przypadku obci
Wykonawc .
Wszystkie roboty, które bazuj na pomiarach Wykonawcy, nie mog by rozpocz te
przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez In yniera.
Punkty wierzcho kowe, punkty g ówne trasy i punkty po rednie osi trasy musz by
zaopatrzone w oznaczenia okre laj ce w sposób wyra ny i jednoznaczny charakterystyk i
po enie tych punktów. Forma i wzór tych oznacze powinny by zaakceptowane przez
In yniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron wszystkich punktów pomiarowych i ich
oznacze w czasie trwania robót. Je eli istniej ce znaki pomiarowe geodezyjne zostan
zniszczone przez Wykonawc wiadomie lub wskutek zaniedbania, to zostan one
odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozosta e prace pomiarowe konieczne dla prawid owej realizacji robót
nale do obowi zków Wykonawcy.
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów g ównych osi trasy i punktów wysoko ciowych

Punkty wierzcho kowe trasy i inne punkty g ówne powinny by zastabilizowane w
sposób trwa y, a tak e dowi zane do punktów pomocniczych, po onych poza granic robót
ziemnych.
Wykonawca powinien za
robocze punkty wysoko ciowe (repery robocze)
wzd osi trasy drogowej.
Repery robocze nale y za
poza granicami robót zwi zanych z wykonaniem trasy
drogowej. Jako repery robocze mo na wykorzysta punkty sta e na stabilnych, istniej cych
budowlach wzd trasy drogowej. Repery robocze nale y za
w postaci s upków
betonowych lub grubych kszta towników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób
wykluczaj cy osiadanie, zaakceptowany przez In yniera.
Repery robocze powinny by wyposa one w dodatkowe oznaczenia, zawieraj ce
wyra ne i jednoznaczne okre lenie nazwy reperu i jego rz dnej.
5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nale y wykona w oparciu o dokumentacj projektow przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji pa stwowej albo innej osnowy geodezyjnej.
trasy powinna by wyznaczona w punktach g ównych i w punktach po rednich w
odleg ci zale nej od charakterystyki terenu i ukszta towania trasy, lecz nie rzadziej ni co
50 metrów.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do
dokumentacji projektowej nie mo e by wi ksze ni 5 cm. Rz dne niwelety punktów osi trasy
nale y wyznaczy z dok adno ci do 1 cm w stosunku do rz dnych niwelety okre lonych w
dokumentacji projektowej.
Do utrwalenia osi trasy w terenie nale y u
materia ów wymienionych w pkt 2.2.
5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie kraw dzi nasypów i
wykopów na powierzchni terenu (okre lenie granicy robót), zgodnie z dokumentacj
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projektow oraz w miejscach wymagaj cych uzupe nienia dla poprawnego przeprowadzenia
robót i w miejscach zaakceptowanych przez In yniera.
Do wyznaczania kraw dzi nasypów i wykopów nale y stosowa dobrze widoczne
paliki. Odleg
mi dzy palikami nale y dostosowa do ukszta towania terenu oraz
geometrii trasy drogowej. Odleg
ta co najmniej powinna odpowiada odst powi
kolejnych przekrojów poprzecznych.
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umo liwia wykonanie nasypów i
wykopów o kszta cie zgodnym z dokumentacj projektow .
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 6.
6.2. Kontrola jako ci prac pomiarowych

Kontrol jako ci prac pomiarowych zwi zanych z odtworzeniem trasy i punktów
wysoko ciowych nale y prowadzi wed ug ogólnych zasad okre lonych w instrukcjach i
wytycznych GUGiK zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

Jednostk obmiarow jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
8.2. Sposób odbioru robót

Odbiór robót zwi zanych z odtworzeniem trasy w terenie nast puje na podstawie
szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokó u z kontroli geodezyjnej, które
Wykonawca przedk ada In ynierowi.

9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robót obejmuje:
sprawdzenie wyznaczenia punktów g ównych osi trasy i punktów wysoko ciowych,
uzupe nienie osi trasy dodatkowymi punktami,
wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko ciowych,
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wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojów,
zastabilizowanie punktów w sposób trwa y, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
atwiaj ce odszukanie i ewentualne odtworzenie,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej , które mog ulec zniszczeniu w trakcie robót
przy przebudowie ulicy
10. PRZEPISY ZWI ZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obs uga inwestycji, G ówny Urz d Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysoko ciowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko ciowe, GUGiK 1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.01.02.01

USUNI CIE DRZEW I KRZEWÓW .
1.WST P
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania
dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z usuni ciem drzew i krzewów dla zadania
„Przebudowa ulicy Starynowskiej polegaj ca na budowie cie ki rowerowej na odcinku
od ul Micha owskiego/Akacjowej do ulicy Obozowej w Ko obrzegu”
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz prowadzenia robót zwi zanych z
usuni ciem krzewów i obejmuj :
- wycink drzew z karczowaniem pnia , wywozem karczy i zasypaniem do u,
- wycink krzewów,
- uporz dkowanie terenu po karczowaniu drzewa.

1.4 Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako wykonanych robót oraz za ich
zgodno z dokumentacj projektow , SST oraz poleceniami In yniera .
Pozosta e okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2.MATERIA Y.
•

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia u

Ogólne wymagania dotycz ce materia u podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2.
•

2.2. Grunt do zasypania do ów.

Do zasypania do ów po usuni tej ro linno ci nale y u
budowy nasypów.
•

grunt przydatnym do

2.3. Ziemia urodzajna do zaprawiania do ów.

Do zaprawiania do ów nale y u
ziemi urodzajnej . Ziemia urodzajna - ziemia
ro linna zawieraj ca co najmniej 2% cz ci organicznych.
3.SPRZ T.
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•

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 3.
Do wykonania robót zwi zanych z usuni ciem krzewów nale y stosowa :
- pi y mechaniczne,
- sprz t ogrodniczy do przesadzenia krzewów
- spycharki,
- koparki lub ci gniki ze specjalistycznym osprz tem do prowadzenia prac zwi zanych z
wycink drzew,
- transport samochodowy do wywozu drzewa i karczy.
Wszystkie maszyny powinny by zaakceptowane przez In yniera .
Sprz t powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. In ynier
poleci usun z placu budowy sprz t nie odpowiadaj cy warunkom kontraktu i wymaganiom
sformu owanym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej.
4.TRANSPORT.
•

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 4.
Pnie, d yc , karpin oraz ga zie nale y przewozi transportem samochodowym.
yc przedstawiaj
warto jako materia budowlany powinny by
transportowane w sposób nie powoduj cy ich uszkodze .
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spe nia wymagania dotycz ce
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci
na osie, wymiarów
adunków i innych parametrów technicznych.
5.WYKONANIE ROBÓT.
•

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
5.
Roboty zwi zane z usuni ciem drzew obejmuj : odkopanie pnia, wyci cie i wywiezienie pni,
karpiny i ga zi poza plac budowy, zasypanie do ków .
Ro linno istniej ca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usuni cia,
powinna by zabezpieczona przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia drzew zawiera
projekt zieleni.
Przyci cie ga zi drzew i krzewów
6.KONTROLA JAKO CI ROBÓT.
•

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 6.
Sprawdzenie jako ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno ci wykarczowania korzeni i zasypania do ów .

7.OBMIAR ROBÓT.
•

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
Jednostk obmiarow robót zwi zanych z usuni ciem drzew jest sztuka . Obmiar powinien by dokonany na
budowie, w obecno ci In yniera i przez niego zaakceptowany.
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8.ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Odbioru robót zwi zanych z usuni ciem drzew i przesadzeniem krzewów dokonuje In ynier,
po zg oszeniu robót do odbioru przez Wykonawc . Odbiór powinien by przeprowadzony w
czasie umo liwiaj cym, wykonanie ewentualnych poprawek.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na w asny koszt w terminie ustalonym przez
In yniera.
9.PODSTAWA P ATNO CI.
•

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 9.
atno nale y przyjmowa zgodnie z obmiarem, po odbiorze robót.
Cena jednostkowa robót dla usuni cia drzew obejmuje:
- oznakowanie robót
- odkopanie pni,

- wykarczowanie pnia,
- wywiezienie pnia, karpiny, ga zi poza teren budowy,
- zasypanie do ów po karczowaniu wraz z zag szczeniem,
- uporz dkowanie terenu robót,
- wszelkie koszty zwi zane z zagospodarowaniem usuni tej ro linno ci
10. PRZEPISY ZWI ZANE
Nie wyst puj .
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.01.02.04

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW ULIC
1. WST P
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania
dotycz ce wykonania i odbioru robót rozbiórkowych elementów ulic dla zadania –
„Przebudowa ulicy Starynowskiej polegaj ca na budowie cie ki rowerowej na odcinku
od ul Micha owskiego/Akacjowej do ulicy Obozowej w Ko obrzegu”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi zanych
z rozbiórk i wywozem:
rozebranie obrze y chodnikowych na awie betonowej z wywozem gruzu
i materia u segregowanego na magazyn Inwestora
rozbiórka chodników z p ytek betonowych 35x35 i 50*50
rozbiórka kraw ników drogowych na awie betonowej
ci cie i rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm
rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej materia do
ponownego wbudowania (regulacje)
rozbiórka nawierzchni z p yt drogowych - trylinka
rozbiórka drobnych elementów betonowych – s up og oszeniowy,
wylewki
demonta wiaty przystankowej do ponownego monta u
Wykonawca zagospodaruje we w asnym zakresie materia y nieprzydatne do
ponownego wykorzystania ponosz c koszty sk adowania.
Materia z rozbiórki zjazdów nadaj cy si do ponownego wbudowania nale y przekaza
cicielom posesji lub Inwestorowi.
1.4. Okre lenia podstawowe
Stosowane okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
1.5.
2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów i ich sk adowania, podano w SST D-00.00.00
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„Wymagania ogólne” pkt 2.
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 3.
3.2. Sprz t do rozbiórki
Do wykonania robót zwi zanych z rozbiórk elementów dróg mo e by wykorzystany
sprz t podany poni ej, lub inny zaakceptowany przez In yniera:
adowarki,
samochody ci arowe,
zrywarki,
oty pneumatyczne,
pi y mechaniczne,
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 4
2 Transport materia ów z rozbiórki
Materia z rozbiórki mo na przewozi dowolnym rodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych
Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmuj usuni cie z terenu budowy wszystkich
elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacj projektow lub wskazanych
przez In yniera.
Roboty rozbiórkowe nale y wykonywa mechanicznie i r cznie.
Elementy nadaj ce si do ponownego wbudowania nale y odwie na miejsce wskazane
przez Inwestora.
Elementy i materia y, które staj si w asno ci Wykonawcy, powinny by usuni te z
terenu budowy.
Do y (wykopy) powsta e po rozbiórce elementów dróg znajduj ce si w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentacj projektow b
wykonane wykopy drogowe, powinny by
tymczasowo zabezpieczone. W szczególno ci nale y zapobiec gromadzeniu si w nich wody
opadowej.
Do y w miejscach, gdzie nie przewiduje si wykonania wykopów drogowych nale y
wype ni , warstwami, odpowiednim gruntem nadaj cym si do budowy nasypów , do
poziomu otaczaj cego terenu i zag ci zgodnie z wymaganiami okre lonymi w SST D02.00.00 „Roboty ziemne”.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
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pkt 6.
6.2. Kontrola jako ci robót rozbiórkowych
Kontrola jako ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno ci wykonanych robót
rozbiórkowych.
Zag szczenie gruntu wype niaj cego ewentualne do y po usuni tych elementach
nawierzchni powinno spe nia odpowiednie wymagania okre lone w SST D-02.00.00
„Roboty ziemne”.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow robót zwi zanych z rozbiórk elementów dróg jest:
dla nawierzchni i podbudowy i chodników - m2 (metr kwadratowy);
dla kraw ników , obrze y - 1mb ( 1metr )
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót obejmuje:
a) dla rozbiórki warstw
wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,
oznakowanie miejsca prowadzenia robót,
rozebranie nawierzchni , podbudowy, drogowych elementów betonowych ,
frezowanie nawierzchni bitumicznych z wywozem destruktu na plac sk adowy Inwestora,
za adunek i wywiezienie materia ów z rozbiórki na wysypisko ( wraz z kosztami
sk adowania) lub dla materia ów do ponownego wbudowania na miejsce wskazane przez
Inwestora wraz z kosztami segregacji;
wyrównanie pod a i uporz dkowanie terenu rozbiórki.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
Brak
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SZCZEGÓ OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-02.00.01
ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE
1. WST P
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania
dotycz ce wykonania i odbioru robót ziemnych dla zadania „Przebudowa ulicy
Starynowskiej polegaj ca na budowie cie ki rowerowej na odcinku od ul
Micha owskiego/Akacjowej do ulicy Obozowej w Ko obrzegu”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót
ziemnych dla zadania – „Przebudowa ulicy Starynowskiej polegaj ca na budowie cie ki
rowerowej na odcinku od ul Micha owskiego/Akacjowej do ulicy Obozowej w
Ko obrzegu”.
Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. II)
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów
przemys owych, spe niaj ca warunki stateczno ci i odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz

wykopu, która jest ograniczona koron drogi i skarpami rowów.

1.4.3. Wysoko
nasypu lub g boko
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

wykopu - ró nica rz dnej terenu i rz dnej robót ziemnych,

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysoko

jest mniejsza ni 1 m.

1.4.5. Wykop p ytki - wykop, którego g boko

jest mniejsza ni 1 m.

1.4.6. Wykop redni - wykop, którego g boko

jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.7. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, po

one poza pasem robót drogowych.

1.4.8. Odk ad - miejsce wbudowania lub sk adowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac zwi zanych z tras
drogow .
1.4.9. Wska nik zag szczenia gruntu - wielko
wzoru:

charakteryzuj ca stan zag szczenia gruntu, okre lona wg

Is

d
ds

gdzie:
d
ds

g sto obj to ciowa szkieletu zag szczonego gruntu, (Mg/m3),
maksymalna g sto obj to ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno ci optymalnej, okre lona w
normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 , s
ca do oceny zag szczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z norm BN-77/8931-12 (Mg/m3).

1.4.10. Wska nik ró noziarnisto ci - wielko
wg wzoru:

charakteryzuj ca zag szczalno

U
gdzie:
d60 d10 -

gruntów niespoistych, okre lona

d 60
d 10

rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),
rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).
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1.4.11. Wska nik odkszta cenia gruntu - wielko
okre lona wg wzoru:
I0

charakteryzuj ca stan zag szczenia gruntu,
E2
E1

gdzie:
E1 - modu odkszta cenia gruntu oznaczony w pierwszym obci eniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998 ,
E2 - modu odkszta cenia gruntu oznaczony w powtórnym obci eniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998 .
1.4.11. Pozosta e okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIA Y (GRUNTY)
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów i ich sk adowania, podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaj i charakterystyka gruntu
W obr bie robót remontowych znajduje si grunt kategorii II.
Tablica 1. Charakterystyka gruntu

Kategoria

2

Rodzaj i charakterystyka gruntu

Piasek wilgotny
Piasek gliniasty, py i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne
Gleba uprawna z darnin lub korzeniami grubo ci do 30 mm
Torf z korzeniami grubo ci do 30 mm
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, t uczniem lub
odpadkami drewna

sto
obj to ciowa w
stanie
naturalnym
kN/m3

Przeci tne
spulchnienie po
odspojeniu w %
od pierwotnej
obj to ci1)

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

od 15 do 25

2.3. Zasady wykorzystania gruntu
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów stanowi ce nadmiar powinny by rozplantowane w
obr bie budowy.
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2 Sprz t do robót ziemnych
Wykonawca przyst puj cy do wykonania robót ziemnych powinien wykaza si mo liwo ci
korzystania z nast puj cego sprz tu do:
odspajania i wydobywania gruntów (narz dzia mechaniczne, zrywarki, koparki, adowarki itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),
sprz tu zag szczaj cego (walce, ubijaki, p yty wibracyjne itp.).
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
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4.2. Transport gruntów
Wybór rodków transportu nale y do Wykonawcy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Dok adno

wykonania wykopów i nasypów

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w nasypie, od osi projektowanej nie powinny by wi ksze
ni
10 cm. Ró nica w stosunku do projektowanych rz dnych robót ziemnych nie mo e przekracza
+ 1 cm i -3 cm.
Szeroko korpusu nie mo e ró ni si od szeroko ci projektowanej o wi cej ni
10 cm, a kraw dzie
korony drogi nie powinny mie wyra nych za ama w planie.
Pochylenie skarp nie powinno ró ni si od projektowanego o wi cej ni 10% jego warto ci wyra onej
tangensem k ta.
Maksymalna g boko nierówno ci na powierzchni skarp nie powinna przekracza 10 cm przy
pomiarze at 3-metrow , albo powinny by spe nione inne wymagania dotycz ce równo ci, wynikaj ce ze
sposobu umocnienia powierzchni.
5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych
Wykonawca ma obowi zek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu
nadawa w ca ym okresie trwania robót spadki, zapewniaj ce prawid owe odwodnienie.
5.4. Odwodnienie wykopów
Technologia wykonania wykopu musi umo liwia jego prawid owe odwodnienie w ca ym okresie
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno post powa w kierunku podnoszenia si niwelety.
W czasie robót ziemnych nale y zachowa odpowiedni spadek pod ny i nada przekrojom
poprzecznym spadki, umo liwiaj ce szybki odp yw wód z wykopu.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.2.1. Cz stotliwo

oraz zakres bada i pomiarów

Cz stotliwo oraz zakres bada i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3.
Tablica 2. Cz stotliwo oraz zakres bada i pomiarów wykonanych robót ziemnych
Lp.
1
3

4
5
6
7

8

Badana cecha
Pomiar szeroko ci korpusu
ziemnego
Pomiar rz dnych
powierzchni korpusu
ziemnego
Pomiar pochylenia skarp
Pomiar równo ci
powierzchni korpusu
Pomiar równo ci skarp
Pomiar spadku pod nego
powierzchni korpusu

Minimalna cz stotliwo bada i pomiarów
Pomiar ta
, szablonem, at o d ugo ci 3 m i
poziomic lub niwelatorem, w odst pach co 100 m
oraz w miejscach, które budz w tpliwo ci

Pomiar niwelatorem rz dnych w odst pach co 100 m,
w punktach w tpliwych przynajmniej jeden raz na
odcinku
Badanie zag szczenia gruntu Wska nik zag szczenia okre la dla ka dej u onej
warstwy lecz nie rzadziej ni raz na ka de 100 m3
nasypu

6.2.2. Szeroko
Szeroko

korpusu ziemnego
korpusu ziemnego nie mo e ró ni si od szeroko ci projektowanej o wi cej ni

10 cm.
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6.2.3. Rz dne korony korpusu ziemnego
Rz dne korony korpusu ziemnego nie mog ró ni si od rz dnych projektowanych o wi cej ni -3 cm
lub +1 cm.
6.2.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie mo e ró ni si od pochylenia projektowanego o wi cej ni 10% warto ci
pochylenia wyra onego tangensem k ta.
6.2.5. Równo

korony korpusu

Nierówno ci powierzchni korpusu ziemnego mierzone at 3-metrow , nie mog przekracza 3 cm.
6.2.6. Równo

skarp

Nierówno ci skarp, mierzone at 3-metrow , nie mog przekracza
6.2.7. Spadek pod

10 cm.

ny korony korpusu

Spadek pod ny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rz dnych
wysoko ciowych, nie mo e dawa ró nic, w stosunku do rz dnych projektowanych, wi kszych ni -3 cm lub +1
cm.
6.2.8. Zag szczenie gruntu
Wska nik zag szczenia gruntu okre lony zgodnie z PN-S-02205 powinien by zgodny z za onym dla
kategorii ruchu KR 2 dla ruchu redniego w obr bie jezdni.
6.3. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie roboty, które wykazuj wi ksze odchylenia cech od okre lonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by ponownie wykonane przez Wykonawc na jego koszt.
Na pisemne wyst pienie Wykonawcy, In ynier mo e uzna wad za nie maj
zasadniczego wp ywu
na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko potr ce za obni on jako .
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Obmiar robót ziemnych
Jednostka obmiarow jest m3 (metr sze cienny) wykonanych robót ziemnych.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow , SST i wymaganiami
In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA P ATNO CI
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
Zakres czynno ci obj tych cen jednostkow podano w SST D-02.01.01, pkt 9.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. NORMY
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PN-B-02480
PN-B-04481
PN-B-04493
PN-S-02205
PN-EN 933-8
BN-64/8931-02

7.

BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podzia i opis gruntów
Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno ci biernej
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Drogi samochodowe. Oznaczenie wska nika piaskowego
Drogi samochodowe. Oznaczenie modu u odkszta cenia nawierzchni podatnych i
pod a przez obci enie p yt
Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
1.

Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.02.01.01.

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH II KATEGORII
1. WST P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotycz ce
wykonania i odbioru wykopów w gruntach II kategorii dla zadania „Przebudowa ulicy
Starynowskiej polegaj ca na budowie cie ki rowerowej na odcinku od ul
Micha owskiego/Akacjowej do ulicy Obozowej w Ko obrzegu”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót
ziemnych dla zadania i obejmuj :
- wykopy pod cie
rowerow , chodniki i zjazdy, palisad - z wywozem ziemi,
1.4. Okre lenia podstawowe
Podstawowe okre lenia zosta y podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. SPRZ T
Ogólne wymagania i ustalenia dotycz ce sprz tu okre lono w SST D-02.00.01 pkt 3.
3. TRANSPORT
Ogólne wymagania i ustalenia dotycz ce transportu okre lono w SST D-02.00.01 pkt
4.
4. WYKONANIE ROBÓT
4.1. Zasady prowadzenia robót
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w SST D-02.00.0 pkt 5.
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa ich stateczno w ca ym
okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodze , wynikaj cych z nieprawid owego
ukszta towania skarp wykopu, ich podci cia lub innych odst pstw od dokumentacji
projektowej obci a Wykonawc robót ziemnych.
Grunt z wykopu nale y wywie poza obr bie budowy.
Ustalenia dotycz ce odwodnienia wykopów okre lono w ST D-02.00.01. p.5.3.
UWAGA: Wykopy pod cie

rowerow wzd

alei platanów nale y wykona r cznie

4.2. Wymagania dotycz ce zag szczenia
Zag szczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno
spe nia wymagania, dotycz ce minimalnej warto ci wska nika zag szczenia (Is), podane w
tablicy 1. Je eli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie maj wymaganego
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wska nika zag szczenia, to przed u
warto ci Is podanych w tablicy 1.

eniem konstrukcji nawierzchni nale y je dog ci do

Tablica 1. Minimalne warto ci wska nika zag szczenia w wykopach i miejscach zerowych
robót ziemnych.
Strefa korpusu
Minimalna warto I s dla:
pozosta ych dróg
kategoria
kategoria
ruchu KR3- ruchu KR1Górna warstwa o grubo ci
1,00
1,00
20 cm
Na g boko ci od 20 do 50
cm od powierzchni robót
ziemnych

1,00

0,97

Je eli warto ci wska nika zag szczenia okre lone w tablicy 1 nie mog by osi gni te
przez bezpo rednie zag szczanie gruntów rodzimych, to nale y podj
rodki w celu
ulepszenia gruntu pod a, umo liwiaj cego uzyskanie wymaganych warto ci wska nika
zag szczenia.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady prowadzenia robót

Wykopy nale y wykonywa z zachowaniem wymaga dotycz cych dok adno ci,
okre lonych w p.
5.4. Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa ich stateczno w ca ym
okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodze , wynikaj cych z nieprawid owego
ukszta towania skarp wykopu, ich podci cia
obci a Wykonawc .
Grunty z wykopów stanowi ce nadmiar obj to ci robót ziemnych musz by
wywiezione przez Wykonawc na odk ad.
Bezpo rednio po wykonaniu wykopów nale y dno wykopu zabezpieczy przed
negatywnymi skutkami czynników atmosferycznych, mechanicznych, itp. Sposób
zabezpieczenia zaproponuje Wykonawca i przed y do akceptacji In ynierowi.
Technologia wykonywania wykopu musi umo liwia jego prawid owe odwodnienie w
ca ym okresie
trwania robót ziemnych. W czasie robót ziemnych nale y zachowa odpowiedni spadek
pod ny i nada
przekrojom poprzecznym spadki umo liwiaj ce szybki odp yw wód z wykopu.
Nale y uwzgl dni ewentualny wp yw kolejno ci i sposobu odspajania gruntów oraz
terminów wykonywania innych robót na spe nienie wymaga dotycz cych prawid owego
odwodnienia wykopu w czasie post pu robót.
Wykonawca powinien wykona urz dzenia, które umo liwiaj odprowadzenie wód
gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczy grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem w ca ym okresie trwania robót ziemnych.
5.2. Wymagania dotycz ce zag szczenia

Zag szczenie gruntu w wykopach powinno spe nia wymagania dotycz ce minimalnej
warto ci wska nika zag szczenia Is:
– górna warstwa o grubo ci 20 cm - Is 1,00.
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5.3. Ruch budowlany

Nie nale y dopuszcza ruchu budowlanego po dnie wykopu. Z chwil przyst pienia
do ostatecznego
profilowania dna wykopu dopuszcza si po nim jedynie ruch maszyn wykonuj cych t
czynno budowlan .
5.4. Dok adno

wykonania wykopów

Ró nica w stosunku do projektowanych rz dnych robót ziemnych nie mo e
przekracza +1 i –3 cm.
Szeroko korpusu wykopu nie mo e ró ni si od szeroko ci projektowanej o wi cej ni 10
cm, a kraw dzie dna wykopu nie powinny mie wyra nych za ama .
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-02.00.01 pkt. 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopów

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodno ci z
wymaganiami okre lonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST.
W czasie kontroli szczególn uwag nale y zwróci na:
zapewnienie stateczno ci skarp,
odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zako czeniu,
dok adno wykonania wykopów (usytuowanie i wyko czenie),
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

Jednostk obmiarow jest m3 (metr sze cienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-02.00.01 pkt 8.
9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach II kategorii obejmuje:
g) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
h) oznakowanie robót,
i) wykonanie wykopu z transportem urobku obejmuj ce: odspojenie, przemieszczenie,
za adunek, przewiezienie i wy adunek,
j) koszt sk adowania gruntu,
k) odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wraz z niezb dnymi urz dzeniami w
dostosowaniu do warunków na placu budowy,
l) wyrównanie z grubsza dna wykopu, skarp,
m) koszt zabezpieczenia skarp wykopów przed rozmywaniem na czas prowadzenia
wszystkich robót,
n) wszelkie koszty zwi zane ze sk adowaniem gruntu, w tym koszty znalezienia miejsca
odk adu,
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o) koszt utrzymania czysto ci na drogach w zwi zku z transportem gruntu,
p) przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWI ZANE

Spis przepisów zwi zanych podano w SST D-02.00.00. pkt 10.
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SZCZEGÓ OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 04.01.01.
PROFILOWANIE I ZAG SZCZANIE POD
1.

A

WST P.

•

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru robót dla zadania – „Przebudowa ulicy Starynowskiej polegaj ca na budowie cie ki

rowerowej na odcinku od ul Micha owskiego/Akacjowej do ulicy Obozowej w
Ko obrzegu”.
•

Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
•

Zakres robót obj tych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi zanych z
profilowaniem i zag szczaniem pod a pod warstwy konstrukcyjne cie ki rowerowej,
chodników i zjazdów.
•

Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.1.4.
•

Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”
pkt.1.5.
2.

MATERIA Y.

Nie wyst puj .
3.

SPRZ T.

Do profilowania pod a wykorzysta sprz t typu spycharki równiarki , sprz t do robót
cznych.
Do zag szczenia pod a nale y u
walca ogumionego lub ubijaka spalinowego w
miejscach trudno dost pnych, zapewniaj cego uzyskanie wymaganych warto ci wska nika
zag szczania.
Ca y sprz t budowlany, maszyny, urz dzenia i narz dzia powinny by w dobrym stanie,
zapewniaj cym uzyskanie odpowiedniej jako ci robót, w szczególno ci stosowany sprz t nie
mo e spowodowa niekorzystnego wp ywu na w ciwo ci gruntu pod a.
4.

TRANSPORT.

Nie wyst puje.
5.
a.

WYKONANIE ROBÓT.
Ogólne zasady wykonania robót.

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

Profilowanie pod

a

Przed przyst pieniem do profilowania pod e powinno by oczyszczone ze wszystkich
zanieczyszcze . Nale y usun b oto i grunt, który uleg nadmiernemu nawilgoceniu.
Po oczyszczeniu powierzchni pod a, które ma by profilowane nale y sprawdzi , czy
istniej ce rz dne terenu umo liwiaj uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rz dnych
pod a.
Zaleca si aby rz dne terenu przed profilowaniem by y o co najmniej 5 cm wy sze ni
projektowane rz dne pod a.
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c.

Zag szczenie pod

a

Bezpo rednio po profilowaniu pod a nale y przyst pi do jego dog szczania.
Jakiekolwiek nierówno ci powsta e przy zag szczaniu powinny by naprawione przez
Wykonawc w sposób zaakceptowany przez In yniera.
Zag szczenie pod a nale y kontrolowa wg normalnej próby Proctora, przeprowadzonej
zgodnie z PN-88/B-04481.
Tablica 1. Minimalne warto ci wska nika zag szczenia dla pod a nasypów
do g boko ci 0,5 m od powierzchni terenu
Nasypy o
Minimalna warto Is dla:
wysoko ci,
kategoria ruchu
kategoria ruchu
m
KR3-KR4
KR1-KR2
do 2m

1,0

0,97

Je eli warto ci wska nika zag szczenia okre lone w tablicy 1 nie mog by osi gni te
przez bezpo rednie zag szczanie gruntów rodzimych, to nale y podj
rodki w celu
ulepszenia gruntu pod a, umo liwiaj cego uzyskanie wymaganych warto ci wska nika
zag szczenia.
Tablica 2. Minimalne warto ci wska nika zag szczenia pod
konstrukcyjne

a (Is) pod warstwy

Minimalna warto

Strefa korpusu

Is dla:

Ruch ci ki
i bardzo ci ki

Ruch mniejszy
od ci kiego

Górna warstwa o grubo ci
20 cm

1,00

1,00

Na g boko ci od 20 do 50
cm od powierzchni pod a

1,00

0,97

Wska nik zag szczenia gruntów w nasypie, okre lony wg BN-77/8931-12, nie
powinien by mniejszy ni 1,0 dla jezdni a dla warstw pod planowane chodniki na g boko ci
do 20 cm od góry nasypu 0,97 .
Wilgotno gruntu pod a przy zag szczaniu nie powinna ró ni si od wilgotno ci
optymalnej o wi cej ni 20% jej warto ci.
6.
a.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT.
Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”
pkt.6.
b.

Sprawdzenie jako ci robót.

W czasie robót Wykonawca powinien prowadzi systematyczne badania kontrolne w
zakresie i z cz stotliwo ci gwarantuj
zachowanie wymaga jako ci robót.
Wska nik zag szczania nale y sprawdza wg BN-77/8931-12, przynajmniej w dwóch punktach, wybranych
losowo na ka dej dzia ce roboczej, lecz nie rzadziej ni w jednym punkcie na 500 m2.

Zag szczenie nale y kontrolowa na podstawie normalnej próby Proctora, wg
PN-88/B-04481.
7.
a.

OBMIAR ROBÓT.
Ogólne zasady obmiaru robót.
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Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania Ogólne” pkt.7.
b.

Jednostka obmiarowa.

Jednostk obmiarow jest 1 m2.
8.
a.

ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru robót.

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

Odbiór robót.

Odbiór wyprofilowanego i zag szczonego pod a dokonywany jest na zasadach odbioru
robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu i powinien by przeprowadzony w czasie
umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania post pu robót.
Wykonawca zg asza do odbioru zako czony odcinek wyprofilowanego i zag szczonego
pod a. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki bada z bie cej kontroli
robót.
Odbioru dokonuje In ynier na podstawie raportów Wykonawcy z bie cej kontroli robót,
ewentualnych uzupe niaj cych bada i pomiarów .
9.
a.

PODSTAWA P ATNO CI.
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci.

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D.00.00.00. „Wymagania
ogólne” pkt.9.
b.

Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1m2 wykonania profilowania i zag szczania pod

a obejmuje:

prace pomiarowe,
plantowanie dna koryta,
zag szczenie pod a,
badania i pomiary wg SST

10.

PRZEPISY ZWI ZANE.

a.

Normy

PN-81/B-04452 „Grunty budowlane. Badania polowe.”
PN-88/B-04481 „Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.”
BN-70/8931-04 „Drogi samochodowe. Pomiar nawierzchni planografem i at ”
BN-70/8931-05 „Drogi samochodowe. Oznaczanie wska nika no no ci gruntu jako pod
nawierzchni podatnych”
BN-77/8931-12 „Drogi samochodowe. Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu.”
PN-S-02205 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”

a
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.05.01
PODBUDOWA I ULEPSZONE POD
E KRUSZYWA
STABILIZOWANEGO CEMENTEM
1.
1.1.

WST P
Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotycz ce wykonania
i odbioru podbudowy i ulepszonego pod a z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem na zadaniu
„Przebudowa ulicy Starynowskiej polegaj ca na budowie cie ki rowerowej na
odcinku od ul Micha owskiego/Akacjowej do ulicy Obozowej w Ko obrzegu”.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowane jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robót wymienionych w p.1.1, zgodnie z Specyfikacj D-M-00.00.00 – „Wymagania Ogólne”.
1.3.

Zakres robót obj tych Specyfikacj Techniczn

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi zanych
z wykonaniem:
ulepszonego pod a z gruntu stabilizowanego cementem o RM=2,5MPa. zgodnie z lokalizacj
wg Dokumentacji Projektowej.
1.4.

Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s zgodne z obowi zuj cymi polskimi
normami podanymi w Specyfikacji D-M-00.00.00 „Wymagania Ogólne” punkt 1.4.
1.4.1.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zag szczonej
mieszanki cementowo-gruntowej, która po osi gni ciu w ciwej wytrzyma ci na
ciskanie,
stanowi fragment no nej cz ci nawierzchni drogowej.
1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby
równie dodatków ulepszaj cych, np. popio ów lotnych lub chlorku wapniowego,
dobranych w
optymalnych ilo ciach.
1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zag szczona i stwardnia a w wyniku
uko czenia procesu wi zania cementu.

1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i
wody, a w razie potrzeby dodatków ulepszaj cych, np. popio ów lotnych lub chlorku
wapniowego, dobranych w optymalnych ilo ciach, zag szczona i stwardnia a w wyniku
uko czenia procesu wi zania cementu.
1.4.5.
1.4.6.

1.5.

Pod e gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zag szczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, na której uk adana jest warstwa podbudowy.
Pozosta e okre lenia podstawowe
zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji D-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt. 1.4.
Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne" punkt

1.5.
2.

MATERIA Y

2.1.

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w Specyfikacji D00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt. 2.
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2.2.

Cement
Nale y stosowa cement portlandzki CEM I klasy 32,5N, portlandzki z dodatkami CEM II klasy 32,5N
lub hutniczy CEM III klasy 32,5N wg PN-EN-197-1 [11]. Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.
Tablica 1.
Lp.
1.

2.
3.
4.

ciwo ci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN- EN-197-1 [11].
ciwo ci

Wytrzyma
na ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej ni :
- cement portlandzki bez dodatków
- cement hutniczy
- cement portlandzki z dodatkami
Wytrzyma
na ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej ni :
Czas wi zania:
- pocz tek wi zania, najwcze niej po up ywie, min.
Sta
obj to ci, mm, nie wi cej ni :

Klasa cementu
32.5N
16
16
16
32.5
75
10

Cement u ywany do stabilizacji powinien by sypki, bez zawarto ci grudek. W normalnych
warunkach czas przechowywania cementu nie powinien przekracza trzech miesi cy. Cement
zawieraj cy grudki lub przechowywany na budowie d ej ni 3 miesi ce mo e by u yty za zgod
In yniera, gdy zaroby próbne wyka zadowalaj
wytrzyma
na ciskanie i zadowalaj
mrozoodporno . Badania cementu nale y wykona zgodnie z PN-EN-196-1, 3, 6, 7.
Przechowywanie cementu powinno odbywa si zgodnie z BN-88/6731-08 [19].
2.3.

Grunty

Do wykonania ulepszonego pod a przewidziano grunty rodzime wyst puj ce na terenie obj tym
zakresem prac. Przydatno gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem nale y oceni na podstawie
wyników bada laboratoryjnych, wykonanych wed ug metod podanych w PN-S-96012 [17]. Do wykonania
ulepszonego pod a z gruntów stabilizowanych cementem nale y stosowa grunty spe niaj ce wymagania
podane w tablicy 2. Grunt mo na uzna za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki bada
laboratoryjnych wyka , e wytrzyma
na ciskanie i mrozoodporno próbek gruntu stabilizowanego s
zgodne z wymaganiami okre lonymi w tab. 4.
Tablica 2. Wymagania dla gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem wg PN-S-96012 [17].
Lp.
ciwo ci
Wymagania
Badania wed ug
1. Uziarnienie
a) ziaren przechodz cych przez sito # 50mm, % (mm), nie mniej ni :
100
b) ziaren przechodz cych przez sito # 25mm, % (mm), powy ej
c) ziaren przechodz cych przez sito # 4mm, % (mm), powy ej
PN-B-04481 [2]
85
d) cz stek mniejszych od 0,002mm, % (mm), poni ej

2.
3.
4.
5.
6.

Granica p ynno ci, % (mm), nie wi cej ni :
Wska nik plastyczno ci, % (mm), nie wi cej ni :
Odczyn pH
Zawarto cz ci organicznych, % (mm), nie wi cej ni :
Zawarto siarczanów, w przeliczeniu na SO3, % (mm), nie wi cej ni :

50
20
40
15
od 5 do 8
2
1

PN-B-04481 [2]
PN-B-04481 [2]
PN-B-04481 [2]
PN-B-04481 [2]
PN-B-06714-28 [6]

Grunty niespe niaj ce wymaga okre lonych w tablicy 2, mog by poddane stabilizacji po uprzednim
ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popio ami lotnymi. Grunty o granicy p ynno ci 40 - 60% i
wska niku plastyczno ci 15 - 30% mog by stabilizowane cementem dla ulepszonego pod a pod warunkiem
ycia specjalnych maszyn, umo liwiaj cych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.
Zaleca si
-

u ycie gruntów o:
wska niku piaskowym 20 - 50, wg BN-64/8931-01 [20]
zawarto ci ziaren pozostaj cych na sicie # 2mm - co najmniej 30%
zawarto ci ziaren przechodz cych przez sito 0,075mm - nie wi cej ni 15%
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Decyduj cym sprawdzianem przydatno ci gruntu do stabilizacji cementem s wyniki wytrzyma
próbek gruntu stabilizowanego cementem.

ci na ciskanie

2.4.

Woda
Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do piel gnacji wykonanej
warstwy powinna odpowiada wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez bada laboratoryjnych mo na stosowa
wodoci gow wod pitn . Gdy woda pochodzi z w tpliwych róde nie mo e by u yta do momentu jej
przebadania, zgodnie z wy ej podan norm lub do momentu porównania wyników wytrzyma ci na ciskanie
próbek wykonanych z wod w tpliw i z wod wodoci gow . Brak ró nic potwierdza przydatno wody do
stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.5 Dodatki ulepszaj ce
Przy stabilizacji gruntów cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje si nast puj ce dodatki
ulepszaj ce:
- wapno wg PN-B-30020 [12]
- popio y lotne wg PN-S-96035 [18]
- chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15]
Za zgod In yniera mog by stosowane inne dodatki o sprawdzonym dzia aniu, posiadaj ce aprobat
techniczn wydan przez uprawnion jednostk .
2.6.

Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem

W zale no ci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzyma
gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], powinna spe nia wymagania okre lone w tablicy 4.
Tablica 4.

Wymagania dla gruntów lub kruszyw stabilizowanych cementem.
Lp

ciwo ci

Wymagania

Dla stabilizacji Rm = 2,5 MPa
1
2
3
4
5
6

Wytrzyma
na ciskanie po 7 dniach, MPa
Wytrzyma
na ciskanie po 28 dniach, MPa
Wska nik mrozoodporno ci, %,
Dla stabilizacji Rm = 1,5 MPa
Wytrzyma
na ciskanie po 7 dniach, MPa
Wytrzyma
na ciskanie po 28 dniach, MPa
Wska nik mrozoodporno ci, %,

1,0 – 1,6
1,5 – 2,5
0,6
0,5 – 1,5
0,6

Podbudowa pomocnicza dla KR4
7

2.7.

Wytrzyma

na ciskanie po 7 dniach, MPa

8 Wytrzyma
na ciskanie po 28 dniach, MPa
9 Wska nik mrozoodporno ci, %,
Preparaty do piel gnacji warstwy

1,6 – 2,2
2,5 – 5,0
0,7

W przypadku stosowania do piel gnacji warstwy preparatów pow okotwórczych musz one posiada
Aprobat Techniczn wydan przez IBDiM i atest producenta.
3.

SPRZ T

3.1.

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w Specyfikacji D-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt. 3.

3.2.

Sprz t do wykonania robót

Do wykonania warstwy ulepszonego pod a z gruntu stabilizowanego cementem, nale y stosowa :
- mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszania gruntu ze spoiwami
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-

spycharek, równiarek do spulchniania gruntu
ci kich szablonów do wyprofilowania warstwy
rozsypywarek wyposa onych w os ony przeciwpylne i szczeliny o regulowanej szeroko ci do
rozsypywania spoiw
przewo nych zbiorników na wod , wyposa onych w urz dzenia do równomiernego i kontrolowanego
dozowania wody
walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zag szczania
zag szczarek p ytowych, ubijaków mechanicznych lub ma ych walców wibracyjnych do zag szczania
w miejscach trudnodost pnych.

Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, nale y stosowa :

wytwórnie stacjonarne wyposa one w dozatory wagowe dla kruszywa i cementu oraz
obj to ciowe dla wody,
uk adarek lub równiarek do rozk adania mieszanki
walce g adkie, wibracyjne lub ogumione do zag szczania,
zag szczarek p ytowych, ubijaków mechanicznych lub ma ych walców wibracyjnych
do zag szczania w miejscach trudnodost pnych.
4.

TRANSPORT

4.1.

Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w Specyfikacji D-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt.

4.
4.2.

Transport materia ów

Kruszywo mo e by
przewo one dowolnymi
rodkami transportowymi,
gwarantuj cymi zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
kruszywami.
Transport cementu powinien odbywa si z zastosowaniem cementowozów. W czasie
transportu i prze adunku cement nie mo e ulec zawilgoceniu.
Woda mo e by dostarczana do wytwórni wodoci giem lub cysternami.
Transport mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania powinien odbywa si w sposób
zapobiegaj cy rozsegregowaniu mieszanki oraz utarcie wilgotno ci lub przewilgoceniu.
Do transportu mieszanki nale y stosowa samochody samowy adowcze o konstrukcji i
adowno ci dostosowanej do bezpo redniego wy adunku mieszanki do uk adarki oraz
samochody o mniejszej adowno ci w przypadku wykonywania poszerze .
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.

Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji D-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt. 5.

5.2.

Warunki atmosferyczne

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie mo e by wykonywana wtedy, gdy
pod e jest zamarzni te i podczas opadów deszczu. Nie nale y rozpoczyna stabilizacji gruntu lub kruszywa
cementem, je eli prognozy meteorologiczne wskazuj na mo liwy spadek temperatury poni ej 20C w czasie
najbli szych 7 dni.
5.3.

Przygotowanie pod

a

Pod e powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami okre lonymi w Specyfikacji D-02.00.00
"Roboty ziemne". Pod e nale y oczy ci ze wszelkich zanieczyszcze oraz sprawdzi jego cechy
geometryczne. Je eli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa z cementem ma by uk adana w prowadnicach, to
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po wytyczeniu podbudowy nale y ustawi na pod u prowadnice w taki sposób, aby wyznacza y one ci le
linie kraw dzi uk adanej warstwy wed ug Dokumentacji Projektowej. Wysoko
prowadnic powinna
odpowiada grubo ci warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa z cementem, w stanie niezag szczonym.
Prowadnice powinny by ustawione stabilnie, w sposób wykluczaj cy ich przesuwanie si pod wp ywem
oddzia ywania maszyn u ytych do wykonania warstwy.
5.4.

Projektowanie sk adu mieszanki gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

Projekt sk adu mieszanki powinien by opracowany w oparciu o:
wyniki bada kruszyw i gruntu,
wyniki bada cementu wed ug metod okre lonych w PN- EN-196-1,3,6,7,
wyniki bada wytrzyma ci i mrozoodporno ci gruntu stabilizowanego cementem wed ug metod
podanych w PN-S-96012/1977 [8] oraz wymaga niniejszej Specyfikacji,

w przypadkach w tpliwych, wyniki badania jako ci wody wg PN-88/B-32250.
Projekt sk adu mieszanki powinien zawiera :
sk ad mieszanki (proporcje wagowe ró nych sk adników),
wymagan zawarto cementu w mieszance,
wymagan zawarto
wody w mieszance, odpowiadaj
wilgotno ci optymalnej gruntu
z cementem,
wyniki bada wytrzyma ci i mrozoodporno ci kruszywa stabilizowanego cementem wed ug
metod podanych w PN-S-96012/1977 oraz wymaga niniejszej Specyfikacji
w przypadkach w tpliwych, wyniki badania jako ci wody wg PN-EN 1008:2004 [6].
5.4.1.

Sk ad mieszanki cementowo-gruntowej

Zawarto cementu w mieszance nie mo e przekracza warto ci podanych w tablicy 5. Zaleca si taki
dobór mieszanki, aby spe ni wymagania wytrzyma ciowe okre lone w tablicy 4, przy jak najmniejszej
zawarto ci cementu.
Tablica 5.
pod

Maksymalna zawarto cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub
w mieszance kruszywa stabilizowanego cementem dla poszczególnych warstw ulepszonego
a i podbudowy
Maksymalna zawarto cementu, % w stosunku do masy
suchego gruntu
Lp.
Kategoria
ruchu
Ulepszone pod e
Podbudowa pomocnicza
1 KR 2 - KR 6
8
2

KR 4

-

8

Zawarto wody w mieszance powinna odpowiada wilgotno ci optymalnej, okre lonej wed ug normalnej próby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancj +10%, -20% jej warto ci.
Zaprojektowany sk ad mieszanki
powinien zapewnia otrzymanie w czasie budowy w ciwo ci gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
zgodnych z wymaganiami okre lonymi w tablicy 4.

5.5

Wykonanie warstwy ulepszonego pod

a z gruntu stabilizowanego cementem

5.5.1.

Stabilizacja metod mieszania w mieszarkach stacjonarnych
Sk adniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszaj ce, powinny by dozowane w ilo ci okre lonej
w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by wyposa ona w urz dzenia do wagowego
dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz obj to ciowego dozowania wody.
Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by krótszy od 1 minuty, o ile krótszy czas
mieszania nie zostanie dozwolony przez In yniera po wst pnych próbach. W mieszarkach typu ci ego
pr dko podawania materia ów powinna by ustalona i na bie co kontrolowana w taki sposób, aby zapewni
jednorodno mieszanki.
Wilgotno mieszanki powinna odpowiada wilgotno ci optymalnej z tolerancj +10% i -20% jej
warto ci. Przed u eniem mieszanki nale y ustawi prowadnice i pod e zwil
wod .
Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna by uk adana przy pomocy uk adarek lub równiarek.
Grubo uk adania mieszanki powinna by taka, aby zapewni uzyskanie wymaganej grubo ci warstwy po
zag szczeniu.
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Przed zag szczeniem warstwa powinna by wyprofilowana do wymaganych rz dnych, spadków
pod nych i poprzecznych. Przy u yciu równiarek do rozk adania mieszanki nale y wykorzysta prowadnice, w
celu uzyskania odpowiedniej równo ci profilu warstwy. Od u ycia prowadnic mo na odst pi przy zastosowaniu
technologii gwarantuj cej odpowiedni równo warstwy, po uzyskaniu zgody In yniera. Po wyprofilowaniu
nale y natychmiast przyst pi do zag szczania warstwy.

5.6.

Grubo

warstwy

Grubo poszczególnych warstw podbudowy i ulepszonego pod a z gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem powinna by taka, aby zapewni uzyskanie wymaganej
grubo ci warstwy po zag szczeniu zgodnie z Dokumentacj Projektow .
5.7.

Zag szczanie

Zag szczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nale y prowadzi przy u yciu
walców g adkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie uzgodnionym z In ynierem. Zag szczanie
podbudowy oraz ulepszonego pod a o przekroju daszkowym powinno rozpocz si od kraw dzi i przesuwa
pasami pod nymi, cz ciowo nak adaj cymi si w stron osi jezdni. Zag szczenie warstwy o jednostronnym
spadku poprzecznym powinno rozpocz si od ni ej po onej kraw dzi i przesuwa pasami pod nymi,
cz ciowo nak adaj cymi si , w stron wy ej po onej kraw dzi.
Pojawiaj ce si w czasie zag szczania zani enia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, musz by
natychmiast naprawiane przez wymian mieszanki na pe
g boko , wyrównanie i ponowne zag szczenie.
Powierzchnia zag szczonej warstwy powinna mie prawid owy przekrój poprzeczny i jednolity wygl d.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zag szczania i obróbki
powierzchniowej musz by zako czone nie pó niej ni w ci gu 2 godzin, licz c od momentu
rozpocz cia mieszania gruntu z cementem. Po tym czasie niedopuszczalny jest aden ruch
budowlany na powierzchni u onej warstwy a do 7 dni od u enia.
Zag szczanie nale y kontynuowa do osi gni cia wska nika zag szczenia mieszanki okre lonego wg
BN-77/8931-12 [25] nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 [17] i Specyfikacji.
Specjaln uwag nale y po wi ci zag szczeniu mieszanki w s siedztwie spoin roboczych pod nych i
poprzecznych oraz wszelkich urz dze obcych. Wszelkie miejsca lu ne, rozsegregowane, sp kane podczas
zag szczania lub w inny sposób wadliwe, musz by naprawione przez zerwanie warstwy na pe
grubo ,
wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sk adzie i ponowne zag szczenie. Roboty te s wykonywane na
koszt Wykonawcy.
5.8.

Piel gnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

Warstwa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem powinna by
polegaj cej na zabezpieczeniu jej powierzchni przed utrat wilgotno ci.

poddana piel gnacji

Piel gnacja powinna by przeprowadzona wed ug jednego z nast puj cych sposobów:
a) skropienie warstwy emulsj asfaltow , albo asfaltem D200 lub D300 w ilo ci 0,5 - 1,0 kg/m2
b) skropienie specjalnymi preparatami pow okotwórczymi posiadaj cymi aprobat techniczn wydan przez
uprawnion jednostk , po uprzednim zaakceptowaniu ich u ycia przez In yniera.
c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wod w ci gu dnia, w czasie co najmniej 7
dni
d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczaln foli z tworzywa sztucznego, i u on na zak ad o szeroko ci
co najmniej 30cm i zabezpieczon przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr
e) przykrycie warstw piasku lub grubej w ókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w czasie
co najmniej 7 dni.
Inne sposoby piel gnacji, zaproponowane przez Wykonawc i inne materia y przeznaczone do piel gnacji mog
by zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru. Nie nale y dopuszcza adnego ruchu pojazdów i
maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu.
Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny mo e odbywa si wy cznie za zgod Inspektora Nadzoru.
5.9.

Utrzymanie podbudowy i ulepszonego pod

a
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Podbudowa i ulepszone pod e po wykonaniu, a przed u eniem nast pnej warstwy, powinny by
utrzymywane w dobrym stanie. Je eli Wykonawca b dzie wykorzystywa gotow podbudow lub ulepszone
pod e do ruchu budowlanego, to jest obowi zany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch.
Koszt napraw wynik ych z niew ciwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego pod a obci a
Wykonawc robót.
Wykonawca jest zobowi zany do przeprowadzenia bie cych napraw podbudowy lub ulepszonego
pod a uszkodzonych wskutek oddzia ywania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu i niegu
oraz mróz. Wykonawca jest zobowi zany wstrzyma ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu,
je eli wyst pi mo liwo uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego pod a. Warstwa stabilizowana cementem
powinna by przykryta przed zim warstw nawierzchni lub zabezpieczona przed niszcz cym dzia aniem
czynników atmosferycznych .
6.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1.

Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w Specyfikacji D-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt. 6.

6.2.

Badania przed przyst pieniem do robót

Przed przyst pieniem do robót nale y sprawdzi w
wymaganiami punktu 2.
6.3.
6.3.1.
pod

Badania w czasie robót
Cz stotliwo oraz zakres bada i pomiarów
Cz stotliwo oraz zakres bada i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy lub ulepszonego
a stabilizowanych cementem podano w tablicy 6.

Tablica 6.

Cz stotliwo

Lp.

Jednorodno

5.

Zag szczenie warstwy

9.

bada i pomiarów.

Wyszczególnienie bada

1.

6.
7.

ciwo ci materia ów i sporz dzi recept zgodnie z

i g boko

Cz stotliwo bada
Minimalna liczba
Maksymalna powierzchnia
bada na dziennej
podbudowy i ulepszonego
dzia ce roboczej
pod a przypadaj ca na jedno
badanie

wymieszania 2)

Grubo podbudowy lub ulepszonego pod a
Wytrzyma
na ciskanie
- 7 i 28-dniowa przy stabilizacji cementem
Badanie cementu

3000m2
1000m2
Dzia ka robocza lub
6 próbek
3000m2
przy projektowaniu sk adu mieszanki i przy ka dej
zmianie
1
5

10. Badanie wody
11. Badanie w ciwo ci gruntu lub kruszywa

dla ka dego w tpliwego ród a
dla ka dej partii i przy ka dej zmianie rodzaju gruntu
lub kruszywa
2) Badanie wykonuje si przy stabilizacji gruntu metod mieszania na miejscu
3) Badanie wykonuje si przy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem

6.3.2.

Uziarnienie gruntu lub kruszywa
Próbki do bada nale y pobiera z mieszarek lub z pod a przed podaniem cementu. Uziarnienie
kruszywa lub gruntu powinno by zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji pkt. 2.3. i 2.4.
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6.3.3.

Wilgotno mieszanki gruntu lub kruszywa z cementem
Wilgotno mieszanki powinna by równa wilgotno ci optymalnej, okre lonej w projekcie sk adu tej
mieszanki, z tolerancj +10% i –20% jej warto ci.
6.3.4.

Rozdrobnienie gruntu
Grunt powinien by spulchniony i rozdrobniony tak, aby wska nik rozdrobnienia by co najmniej
równy 80% (przez sito o boku 4 mm powinno przej 80% gruntu).
6.3.5.

Jednorodno i g boko wymieszania
Jednorodno wymieszania gruntu z cementem polega na ocenie wizualnej jednolitego zabarwienia
mieszanki. G boko
wymieszania mierzy si w odleg ci min. 0,5m od kraw dzi podbudowy czy
ulepszonego pod a. G boko wymieszania powinna by taka, aby grubo warstwy po zag szczeniu by a
równa projektowanej.
6.3.6.

Zag szczenie warstwy
Mieszanka powinna by zag szczana do osi gni cia wska nika zag szczenia nie mniejszego od 1,00
oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 [25].
6.3.7.

Grubo podbudowy lub ulepszonego pod a
Grubo warstwy nale y mierzy bezpo rednio po jej zag szczeniu w odl., co najmniej 0,5m od
kraw dzi. Grubo warstwy nie mo e ró ni si od projektowanej o wi cej ni 1cm.
6.3.8. Wytrzyma
na ciskanie
Wytrzyma
na ciskanie okre la si na próbkach walcowych o rednicy i wysoko ci 8cm. Próbki do
bada nale y pobiera z miejsc wybranych losowo, w warstwie roz onej przed jej zag szczeniem.
Próbki w ilo ci 6 sztuk nale y formowa i przechowywa zgodnie z norm PN-S-96012 [17]. Trzy próbki nale y
bada po 7 lub 14 dniach oraz po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzyma ci na ciskanie powinny by
zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji.
6.3.9.

Mrozoodporno
Wska nik mrozoodporno ci okre lany przez spadek wytrzyma ci na ciskanie próbek poddawanych
cyklom zamra ania i odmra ania powinien by zgodny z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji
tablicy 4.
6.3.10. Badanie cementu
Dla ka dej dostawy cementu Wykonawca powinien okre li w
dotycz cych poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego pod a.

ciwo ci podane w Specyfikacji

6.3.11. Badanie wody
W przypadkach w tpliwych nale y przeprowadzi badania wody wg PN-B-32250 [13].
6.3.12. Badanie w ciwo ci gruntu lub kruszywa
W ciwo ci gruntu lub kruszywa nale y bada przy ka dej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa.
ciwo ci powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w Specyfikacji dotycz cych poszczególnych
rodzajów podbudów i ulepszonego pod a.
6.4.

Wymagania dotycz ce cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego pod

6.4.1.

Cz stotliwo

Tablica 7.

a

oraz zakres bada i pomiarów

Cz stotliwo oraz zakres bada i pomiarów dotycz cych cech geometrycznych
podbudowy i ulepszonego pod a stabilizowanego cementem.
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Lp.
1.

Badania
ulepszonego pod

Cz stotliwo bada
Szeroko
a
cz stotliwo zgodna z przekrojami
poprzecznymi wg Dokumentacji Projektowej
1) 2)
2.
Spadki poprzeczne
cz stotliwo zgodna z przekrojami
poprzecznymi wg Dokumentacji Projektowej
3.
Rz dne wysoko ciowe
niwelacja 3 punktów (w osi i na brzegach
warstwy) z cz stotliwo ci wg Dokumentacji
Projektowej
4.
Ukszta towanie osi w planie1) 2)
wspó rz dne osi ze skokiem wg Dokumentacji
Projektowej
5.
Grubo ) 2)
niwelacja 3 punktów (w osi i na brzegach
warstwy) z cz stotliwo ci wg Dokumentacji
Projektowej
6
Równo pod na
w sposób ci y albo co 20 m at na ka dym
pasie ruchu
7
Równo poprzeczna
10 razy na 1 km
1)
Wyniki pomiarów geodezyjnych nale y przekaza w formie numerycznej zaakceptowanej
przez In yniera
2)
Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta towania osi w planie nale y wykona
w punktach g ównych uków poziomych.
6.4.2.

1) 2)

Szeroko
Szeroko
ni +10cm, -5cm.
warstwy wy ej le

podbudowy i ulepszonego pod a
podbudowy i ulepszonego pod a nie mo e ró ni si od szeroko ci projektowanej o wi cej
Na jezdniach bez kraw ników szeroko podbudowy powinna by wi ksza od szeroko ci
cej o warto wskazan w Dokumentacji Projektowej.

6.4.3.

podbudowy i ulepszonego pod

Równo

a

Nierówno ci pod ne wzmacnianego pod a nale y mierzy 4-metrow at w osi
ka dego pasa ruchu zgodnie z BN-68/8931-04 z cz stotliwo ci podan w tablicy
7.Nierówno ci poprzeczne podbudowy nale y mierzy 4-metrow at z cz stotliwo ci
podan w tablicy 7. Nierówno ci nie powinny przekracza 15 mm. W przypadku w skich
poszerze d ugo aty nale y dostosowa do ich szeroko ci.
6.4.4.

Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego pod a
Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego pod a powinny by
Projektow z tolerancj 0,5%.
Rz dne wysoko ciowe podbudowy i ulepszonego pod a
Ró nice pomi dzy rz dnymi podbudowy i ulepszonego pod
powinny przekracza +1cm, -2cm.

zgodne z Dokumentacj

6.4.5.

a a rz dnymi projektowanymi nie

6.4.6.
ni

Ukszta towanie osi ulepszonego pod a
ulepszonego pod a w planie nie mo e by przesuni ta w stosunku do osi projektowanej o wi cej
5cm.

6.4.7.

Grubo

podbudowy i ulepszonego pod

a

Grubo warstwy nale y mierzy , przez wykonanie otworów na ca jej g boko ,
w odleg ci, co najmniej 0,5 m od kraw dzi, po zag szczeniu warstwy. Dopuszczalne
odchy ki od projektowanej grubo ci ulepszonego pod a nie powinny przekracza ±1cm.
6.5.

Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego
pod a
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6.5.1.

Niew ciwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonego pod a
Je eli po wykonaniu bada na stwardnia ej podbudowie lub ulepszonym pod u stwierdzi si , e
odchylenia cech geometrycznych przekraczaj wielko ci okre lone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na ca
grubo i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza si inny rodzaj naprawy wykonany na koszt
Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez In yniera.
Je eli szeroko podbudowy lub ulepszonego pod a jest mniejsza od szeroko ci projektowanej o
wi cej ni 5cm i nie zapewnia podparcia warstwom wy ej le cym, to Wykonawca powinien poszerzy
podbudow lub ulepszone pod e przez zerwanie warstwy na pe
grubo do po owy szeroko ci pasa ruchu
i wbudowanie nowej mieszanki. Nie dopuszcza si mieszania sk adników mieszanki na miejscu. Roboty te
Wykonawca wykona na w asny koszt.
6.5.2.

Niew ciwa grubo podbudowy i ulepszonego pod a
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl dem grubo ci Wykonawca wykona napraw
podbudowy i ulepszonego pod a przez zerwanie wykonanej warstwy, usuni cie zerwanego materia u
i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich w ciwo ciach i o wymaganej grubo ci. Roboty te Wykonawca
wykona na w asny koszt. Po wykonaniu tych robót nast pi ponowny pomiar i ocena grubo ci warstwy, na koszt
Wykonawcy.
6.5.3.

Niew ciwa wytrzyma
podbudowy i ulepszonego pod a
Je eli wytrzyma
rednia próbek b dzie mniejsza od dolnej granicy okre lonej w Specyfikacji, to
warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na now o odpowiednich w ciwo ciach na koszt
Wykonawcy.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji D-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt. 7.

7.2.

Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiaru jest:
1m2 (metr kwadratowy) ulepszonego pod a z gruntu stabilizowanego cementem
1m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem.

8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1.

Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji D-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt. 8. Roboty
uznaje si za zgodne z Dokumentacj Projektow , Specyfikacj i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 da y wyniki pozytywne.
9.

PODSTAWA P ATNO CI

9.1.

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w Specyfikacji D-00.00.00 "Wymagania
Ogólne" pkt. 9.
9.2.

Cena jednostki obmiarowej

atno nale y przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obmiarem,
po odbiorze Robót.
Cena wykonania 1m2 ulepszonego pod a z gruntu stabilizowanego cementem w przypadku wytwarzania
mieszanek gruntowo-cementowych na miejscu obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
oznakowanie robót
spulchnienie gruntu
zakup i dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materia ów
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i urz dze pomocniczych
dostarczenie i roz cielenie sk adników zgodnie z recept laboratoryjn
wymieszanie gruntu wykonanej górnej warstwy nasypu ulepszonej kruszywem z cementem
ew. wykonanie odcinak próbnego
zag szczenie warstwy
piel gnacja wykonanej warstwy
przeprowadzenie pomiarów i bada laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji.
Cena wykonania 1m2 ulepszonego pod a z gruntu stabilizowanego cementem w przypadku wytwarzania
mieszanek gruntowo-cementowych w mieszarkach obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
oznakowanie robót
zakup i dostarczenie materia ów
wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania
dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materia ów i urz dze
pomocniczych
ew. wykonanie odcinak próbnego
roz enie i zag szczenie mieszanki
piel gnacja wykonanej warstwy
przeprowadzenie pomiarów i bada laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji.

10.

PRZEPISY ZWI ZANE

10.1.

Normy

1. PN-EN-196-1
PN-EN-196-3
PN-EN-196-6
PN-EN-196-7
2. PN-88/B-04481
3. PN-76/B-06714-12
4. PN-91/B-06714-15
5. PN-78/B-06714-26
6. PN-78/B-06714-28
7. PN-B-06714-37
8. PN-B-06714-38
9. PN-B-06714-39
10. PN-B-06714-42
11. PN-EN-197-1
12. PN-B-30020
13. PN-B-32250
14. PN-C-84038
15. PN-C-84127
16. PN-S-96011
17. PN-S-96012
18. PN-S-96035
19. BN-88/6731-08
20. BN-64/8931-01
21. BN-64/8931-02
22. BN-68/8931-04
23. PN-S-02205

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzyma ci.
Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wi zania i sta ci obj to ci.
Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania próbek
cementu.
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci zanieczyszcze
obcych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sk adu ziarnowego.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci zanieczyszcze
organicznych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci siarki metod
bromow .
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu wapniowego.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu elazawego.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie cieralno ci w b bnie Los Angeles.
Cement. Cz
1: Sk ad, wymagania i kryteri zgodno ci dot. cementów
powszechnego uzytku.
Wapno.
Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw.
Wodorotlenek sodowy techniczny.
Chlorek wapniowy techniczny.
Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntów wapnem do celów drogowych.
Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone pod e z gruntu stabilizowanego
cementem.
Drogi samochodowe. Popio y lotne.
Cement. Transport i przechowywanie.
Drogi samochodowe. Oznaczanie wska nika piaskowego.
Drogi samochodowe. Oznaczanie modu u odkszta cenia nawierzchni podatnych i
pod a przez obci enie p yt .
Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at .
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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24. BN-73/8931-10
25. BN-77/8931-12
26. BN-71/8931-10

10.2.

Drogi samochodowe. Oznaczanie wska nika aktywno ci pucolanowej
popio ów lotnych z w gla kamiennego.
Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu.
Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntów stabilizowanych aktywnymi
popio ami lotnymi.

Inne dokumenty

27. Instrukcja CZDP 1980 "Badanie wska nika aktywno ci
la granulowanego".
28. Wytyczne MK CZDP "Stabilizacja kruszyw i gruntów
lem wielkopiecowym granulowanym
Warszawa 1979r.
29. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych, IBDiM – 1997r.

52

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.02b
PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWI ZANEJ KRUSZYWA STABILIZOWANEJ
MECHANICZNIE POD CHODNIKI I CIE
ROWEROW

1. WST P

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotycz ce
wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonaniem z mieszanki niezwi zanej kruszywa
stabilizowanej mechanicznie pod chodnikami i drogami rowerowymi zadanie „Przebudowa
ulicy Starynowskiej polegaj ca na budowie cie ki rowerowej na odcinku od ul
Micha owskiego/Akacjowej do ulicy Obozowej w Ko obrzegu”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót .
1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi zanych z
wykonaniem warstw z mieszanek kruszyw zag szczanych mechanicznie, przyj tych na
podstawie norm PN-EN 13285 „Mieszanki niezwi zane – Specyfikacja”, PN-EN 13242
„Kruszywa do niezwi zanych i hydraulicznie zwi zanych materia ów stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”. Wymagania maj zastosowanie do
podbudów chodników, dróg rowerowych i zjazdów.
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja sk adaj ca si z jednej lub kilku warstw
cych do przejmowania i rozk adania obci
od ruchu pieszych i pojazdów
na pod e.
1.4.2. Podbudowa z mieszanki niezwi zanej kruszywa -to cz
konstrukcji
nawierzchni s
ca do przenoszenia obci
z ruchu na pod e lub ulepszone
pod e.
1.4.3.
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegaj cy na
odpowiednim zag szczeniu w optymalnej wilgotno ci kruszywa o w ciwie
dobranym uziarnieniu.
1.4.4. Mieszanka niezwi zana – ziarnisty materia , zazwyczaj o okre lonym
sk adzie ziarnowym (od d=0 do D) , który jest stosowany do wykonania warstw
konstrukcji nawierzchni dróg. Mieszanka niezwi zana mo e by wytworzona z
kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w
okre lonych proporcjach
1.4.5. Kategoria – charakterystyczny poziom w ciwo ci kruszywa lub mieszanki
niezwi zanej, wyra ony jako przedzia warto ci lub warto graniczna. Nie ma
zale no ci pomi dzy kategoriami ró nych w ciwo ci. W ciwo ci oznaczone
symbolem kategorii NR oznaczaj , e nie jest wymagane badanie danej cechy.
1.4.6. Partia – wielko
produkcji, wielko
dostawy, dostaw dzielon (np.
adunek wagonowy, adunek samochodu ci arowego, adunek barki) lub ha ,
która zosta a wyprodukowana w okresie wyst powania jednakowych warunków.
Przy ci ym procesie produkcyjnym jako parti nale y przyjmowa ilo
wyprodukowana w okre lonym czasie.
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1.4.7. Kruszywo naturalne – kruszywo ze z
naturalnych pochodzenia
mineralnego, które mo e by poddane wy cznie obróbce mechanicznej. Kruszywo
naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowców naturalnych wyst puj cych
w przyrodzie, jak wir, piasek, wir kruszony, kruszywo z mechanicznie
rozdrobnionych ska , nadziarna wirowego lub otoczaków.
1.4.8. Kruszywo z recyklingu – kruszywo powsta e w wyniku przeróbki materia u
zastosowanego uprzednio w budownictwie.
1.4.9. Kruszywo kamienne – kruszywo z mineralnych surowców jak
kruszony, mechanicznie rozdrobnione ska y, nadziarno wirowe.

wir

1.4.10. Kategoria ruchu – obci enie drogi ruchem samochodowym, wyra one w
osiach równowa nych (100 kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i pó sztywnych” w przypadku podbudów pod chodniki oraz drogi
rowerowe nale y przyjmowa kategorie ruchu KR1- KR2.
1.4.11. In ynier – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Inwestora, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem
1.4.12. Pozosta e okre lenia podstawowe s
zgodne z obowi zuj cymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.4.13. Symbole i skróty dodatkowe
CBR – kalifornijski wska nik no no ci, wyra ony w procentach [%],
SDV - obszar uziarnienia, w którym powinna si mie ci krzywa uziarnienia
mieszanki (S) deklarowana przez dostawc /producenta
NR - brak konieczno ci badania danej cechy,
k10 – wspó czynnik filtracji, oznaczany wed ug ISO/TS 17892-11, [m/d], [cm/s],
D15 – wymiar boku oczka sita w mm, przez które przechodzi 15% (m/m) ziaren
mieszanki, z której wykonano warstw pod a lub nawierzchni, [mm],
d85 – wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu pod a,
[mm],
d50 – wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50% ziaren gruntu pod a,
[mm],
SE4 – wska nik piaskowy oznaczony wg PN-EN 933-8:2012 za cznik A (dla
frakcji 0/4 mm),
O90 – umowna rednica porów geow ókniny lub geotkaniny odpowiadaj ca
wymiarom frakcji gruntu pod a zatrzymuj cego si na geow ókninie lub
geotkaninie w ilo ci 90% (m/m), warto
O90 powinna by podawana przez
producenta wyrobu,
ZKP zak adowa kontrola produkcji.
b. 1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” [1].
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11. 2. MATERIA Y
2.1.

Materia y do mieszanek

2.1.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
a. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i
sk adowania, podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.1.2. Kruszywa
b. Kruszywami stosowanymi do mieszanek niezwi zanych s kruszywa
naturalne, sztuczne i z recyklingu, które spe niaj wymagania OST
zgodnie z Tablic 1 i norm PN-EN 13242. Kruszywa pochodz ce z
ró nych róde (naturalne, sztuczne oraz z recyklingu) maj spe ni
wymagania w ca ej mieszance. W przypadku podbudów pod chodniki
i drogi rowerowe dopuszcza si stosowanie kruszyw z recyklingu
betonowego i asfaltowego.
Tablica 1. Wymagania dla kruszywa do mieszanek niezwi zanych
Lp.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

ciwo
Zestaw sit #
Uziarnienie wg PN-EN 933-1,
kategoria nie ni sza ni (badanie
na mokro)
Kategorie ogólnych granic i
tolerancji uziarnienia kruszyw,
nie ni sza ni :
a) kruszywo grube o D 2d
przy:
D/d< 4
D/d 4
b) kruszywo drobne i kruszywo o
ci ym uziarnieniu, kategoria nie
ni sza ni :
Kszta t kruszywa grubego lub
kruszywa grubego ( 4mm)
wydzielonego z kruszywa o
ci ym uziarnieniu wg PN-EN
933-4
Kategorie procentowych
zawarto ci ziaren o powierzchni
przekruszonej lub amanych oraz
ziaren ca kowicie zaokr glonych
w kruszywie grubym lub w
kruszywie grubym ( 4mm)
wydzielonym z kruszywa o
ci ym uziarnieniu wg PN-EN
933-5, kategoria nie ni sza ni :
Zawarto py ów a) w kruszywie
wg PN-EN 933-1
Odporno na rozdrabnianie
kruszywa grubego lub kruszywa
grubego wydzielonego z kruszywa
o ci ym uziarnieniu (frakcja
referencyjna do badania
#10/14mm) wg PN-EN 1097-2,
kategoria nie wy sza ni
sto ziaren wg PN-EN 1097-6,

Wymagane w ciwo ci kruszywa do mieszanek
niezwi zanych (kategorie wed ug PN-EN 13242)
0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 56; 63 i 90
0/31,5
GC80-20,
GF 80,
GA 75

GTNR,
GTNR,
GTFNR
GTANR

SINR

CNR

fDeklarowana

LA50

Deklarowana
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8.

15.

rozdzia 7, 8 albo 9
Nasi kliwo b) wg PN-EN 1097-6,
rozdzia 7, 8 albo 9, kategoria nie
wy sza ni
Siarczany rozpuszczalne w kwasie
wg PN-EN 1744-1
Ca kowita zawarto siarki wg
PN-EN 1744-1
Sta
obj to ci
la
stalowniczego wg PN-EN 1744-1.
p. 19.3, kategoria nie wy sza ni :
Rozpad krzemianowy w
lu
wielkopiecowym kawa kowym wg
PN-EN 1744-1, p.19.1
Rozpad elazawy w
lu
wielkopiecowym kawa kowym wg
PN-EN 1744-1, p.19.2
Sk adniki rozpuszczalne w wodzie
wg PN-EN 1744-3

17.

Zanieczyszczenia
(dot. kruszyw naturalnych)

9.
10.
11.
12.

13.
14.

18.

Zawarto sk adników kruszyw
grubych z recyklingu, oznaczona
wg PN-EN 933-11, wymagane
kategorie nie wy sze ni :

WA242
ASNR
SNR
V5
Brak rozpadu
Brak rozpadu
Brak substancji szkodliwych w stosunku do rodowiska wg
odr bnych przepisów
Brak cia obcych takich, jak: drewno, szk o i plastik,
mog cych pogorszy wyrób ko cowy (dotyczy kruszyw
naturalnych)
Rc 80
Rcug Deklarowana
Rb 10Ra 80
Rg 2X 1FL 5-

19.

20.
21.

Zgorzel s oneczna bazaltu wg PNEN 1367-3 pkt. 7.3 oraz pkt. 8.3,
(frakcja referencyjna do badania
#10/14mm) wymagana kategoria
Mrozoodporno kruszywa
(frakcja referencyjna do badania
#8/16mm) wg PN-EN 1367-1,
kategoria nie wy sza ni
Sk ad mineralogiczny
wgPN EN 13242 Za cznik C, p.
C.3.4.

SBLA
FDeklarowana (ubytek masy nie wi
FDeklarowana (ubytek masy nie wi

cej ni 10% dla kruszyw naturalnych)

cej ni 15% dla kruszyw sztucznych i z recyklingu)

Deklarowany

a)

czna zawarto py ów w z onej mieszance z kruszyw powinna si mie ci w krzywych
dla poszczególnych warstw rys. 1
b
) Je eli kruszywo nie spe nia warunku nasi kliwo ci WA242, nale y wykona dodatkowo
badanie mrozoodporno ci, wg PN-EN 1367-1. Mrozoodporno kruszywa powinna
wykazywa % ubytek masy nie wi kszy od zawartego w punkcie 20 Tablicy 1
2.1.3. Woda
Woda do produkcji mieszanek i ewentualnie do piel gnacji wykonanej warstwy
powinna by zgodna z PN-EN 1008. Bez bada laboratoryjnych mo na stosowa
wodoci gow wod pitn . Kruszywo
nale y doprowadzi do wilgotno ci
optymalnej przy u yciu wody nie zawieraj cej sk adników wp ywaj cych
szkodliwie na mieszank niezwi zan .
2.2.

Wymagania dla mieszanek

2.2.1. Przeznaczenie
Mieszanki niezwi zane wg ST stosowane sa jako podbudowa pod chodniki oraz
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drogi rowerowe.
2.2.2. Projektowanie sk adu mieszanek
Procedura projektowania powinna by oparta na próbach laboratoryjnych. Sk ad
mieszanki mo e by
zweryfikowany na podstawie bada
polowych
przeprowadzonych na sk adnikach o takich samych w ciwo ciach i
pochodz cych z tych samych róde .
Nale y okre li procentowy udzia sk adników w stosunku do ca kowitej masy
mieszanki w stanie suchym oraz uziarnienie i g sto obj to ciow . Proporcj
nale y okre li laboratoryjnie. Ilo
wody okre lona na podstawie badania
laboratoryjnego powinna zapewni
w ciwe zag szczenie i uzyskanie
oczekiwanych cech mechanicznych mieszanki.
2.2.3. Wymagane w

ciwo ci mieszanek niezwi zanych – postanowienia ogólne

W przypadku zastosowania, kruszyw sztucznych, kruszyw z recyklingu i kruszyw
z odpadów powydobywczych do produkcji mieszanek niezwi zanych, badania
fizyko-mechaniczne nale y wykonywa po 5-krotnym rozdrobnieniu w aparacie
Proctora wg PN-EN 13286-2.
2.2.3.1. Warto ci graniczne i tolerancje
Wymagane w ciwo ci mieszanek niezwi zanych zawarto w Tablicy 4. Podane
warto ci graniczne i tolerancje zawieraj rozrzut wynikaj cy ze zró nicowanych
warunków produkcji mieszanek, metod pobierania i dzielenia próbki oraz
przedzia u ufno ci.
2.2.3.2. Mieszanki kruszywa
Mieszanki kruszywa powinny by tak produkowane i sk adowane, aby mia y
jednakowe w ciwo ci i spe nia y wymagania podane w Tablicy 4.
Wyprodukowane mieszanki kruszywa powinny by jednorodnie wymieszane i
charakteryzowa si równomiern wilgotno ci w trakcie zag szczania.
Zawarto wody w mieszance kruszywa w trakcie wbudowywania i zag szczania,
okre lona wed ug PN-EN 13286-2, powinna odpowiada wymaganiom podanym
w Tablicy 4.
2.2.4. Wymagane w

ciwo ci mieszanki niezwi zanej

2.2.4.1. Postanowienia ogólne
Do podbudowy powinny by
0/31,5.
2.2.4.1. Zawarto

stosowane nast puj ce mieszanki niezwi zane:

py u

Maksymalna zawarto
py u w mieszance niezwi zanej do
pomocniczej powinna spe nia wymagania kategorii podanej w
Zawarto py u nale y oznacza wed ug PN-EN 933-1. Nie okre la si
minimalnej zawarto ci py u w mieszance niezwi zanej do
pomocniczej.
2.2.4.2. Zawarto

podbudowy
tablicy 4.
wymaganej
podbudowy

nadziarna

Okre lona wed ug PN-EN 933-1 zawarto nadziarna w mieszance niezwi zanej
powinna spe nia wymagania podane w tablicy 4.
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2.2.4.3.

Wra liwo

na mróz, wodoprzepuszczalno

Mieszanka kruszyw powinna spe nia wymagania tablicy 4. Wymagania odno nie
wra liwo ci na mróz (wska nik SE) dotycz badania materia u po 5 krotnym
zag szczeniu metod Proctora wg PN-EN 13286-2. Nie stawia si wymaga
wobec wodoprzepuszczalno ci zag szczonej mieszanki niezwi zanej.
2.2.4.4. Zawarto

wody

Zawarto
wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiada wymaganej
zawarto ci wody w trakcie wbudowywania i zag szczania okre lonej metod
Proctora wg PN-EN 13286-2, w granicach podanych w tablicy nr 4
2.2.4.5. Warto

CBR

Badanie Kalifornijskiego Wska nika No no ci nale y wykona na mieszance
zag szczonej metod Proctora do wska nika zag szczenia IS=1,0 i po 96 godz.
przechowywania jej w wodzie. Badanie wykona wg PN-EN 13286-47.
Wymaganie wg tablicy 4.
2.2.4.6. Uziarnienie
Okre lone wed ug PN-EN 933-1 uziarnienie mieszanki niezwi zanej
przeznaczonej do podbudowy pomocniczej powinno spe nia
wymagania
przedstawione na rysunku 1.

Rys. 2. Uziarnienie mieszanki niezwi zanej 0/31,5
Aby zapewni jednorodno i ci
uziarnienia mieszanki, oprócz wymaga
podanych na rysunkach 2 - 4, 90% uziarnie zbadanych w ramach Zak adowej
Kontroli Produkcji (ZKP) w okresie do 6 miesi cy powinno spe nia wymagania
podane w Tablicy 2 i 3.
Tablica 2. Porównanie uziarnienia mieszanki niezwi zanej z uziarnieniem SDV
deklarowanym przez producenta
Mieszanka
niezwi zana
0/31,5
0/45
0/63

Porównanie z deklarowanym SDV - tolerancja przesiewu przez sito [%(m/m)]
0,5
1
2
4
5,6
8
11,2
16
22,4
31,5
±5
±5
±7
±8
±8
±8
±5
±5
±7
±8
±8
±8
±5
±5
±7
±8
±8
±8
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Warto ci uziarnienia SDV deklarowane przez producenta mieszanki powinny by
zawarte mi dzy granicznymi warto ciami podanymi na odpowiednich krzywych
uziarnienia rys. 2 - 4 z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w
Tablicy 2. oraz spe nia wymagania ci
ci uziarnienia podane w Tablicy 3.
Tablica 3. Ró nice przesiewów przy badaniu ci
niezwi zanej
Mieszanka

0/31,5

ci uziarnienia mieszanki

Minimalna i maksymalna zawarto

frakcji w mieszance - ró nice przesiewów [%(m/m)]

1/2

4/8

5,6/11,2

8/16

11,2/22,4

16/31,5

min.

max

min.

2/4
max

2/5,6
min.

max

min

max

min.

max

min.

max

min.

max

min

max

4

15

7

20

-

-

10

25

-

-

10

25

-

-

-

-

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek kruszywa niezwi zanego w warstwie podbudowy pomocniczej i
zasadniczej
ciwo
Wymagane w ciwo ci mieszanki
LP
niezwi zanej
Uziarnienie mieszanki
0/31,5;
1.
Niezwi zanej
Maksymalna zawarto py ów,
UF12
2.
kategoria nie wy sza ni :
Minimalna zawarto py ów
LFNR
3.
Zawarto nadziarna, kategoria nie
OC90
4.
ni sza ni :
Uziarnienie
Krzywe uziarnienia wg rys. 1
5.
Wg tablicy 2
Wymagania wobec jednorodno ci
6.
uziarnienia poszczególnych partii –
porównanie z deklarowan przez
producenta warto ci (S)
Wymagania wobec jednorodno ci
Wg tablicy 3
7.
uziarnienia na sitach kontrolnych –
ró nice w przesiewach
Jako py ów oznaczona wg PN-EN
30
8.
933-8 za cznik Ab) na frakcji 0/4
(SE4), po pi ciokrotnym zag szczeniu
metod Proctora, wed ug PN-EN
13286-2, warto nie ni sza ni :
9.
Odporno na rozdrabnianie (frakcja
LA40
referencyjna do badania #10/14mm)
wg PN-EN 1097-2, kategoria nie
wy sza ni :
10. Mrozoodporno wg PN-EN 1367-1,
FDeklarowana (ubytek masy nie wi cej ni 7%)
jako warto
rednia wa ona,
kategoria nie wy sza ni :
12. Warto CBRc) [%] po zag szczeniu wg
60
metody Proctora do wska nika
zag szczenia wymaganego dla danej
warstwy, przy energii 0,59 J/cm3 i
moczeniu w wodzie 96 h, co najmniej:
13. Zawarto wody w mieszance
80 100
zag szczanej, [%(m/m)], wed ug
wilgotno ci optymalnej metod
Proctora

59

3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” [1].
c. 3.2. Sprz t stosowany do wykonania robót
Wykonawca przyst puj cy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykaza si mo liwo ci korzystania z nast puj cego
sprz tu:
– mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposa onych w urz dzenia dozuj ce
poszczególne frakcje i wod ; mieszarki powinny zapewni wytworzenie
jednorodnej mieszanki o wilgotno ci optymalnej,
– równiarek albo uk adarek do rozk adania mieszanki,
– walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do
zag szczania; w miejscach trudno dost pnych powinny by stosowane
zag szczarki p ytowe, ubijaki mechaniczne lub ma e walce wibracyjne.
Stosowany przez Wykonawc sprz t powinien by sprawny technicznie i
zaakceptowany przez In yniera.
12. 4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” [1] pkt.
a. 4.2. Transport materia ów
Kruszywa mo na przewozi dowolnymi rodkami transportu w warunkach
zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materia ami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Wskazany jest
transport samowy adowczy (samochody, ci gniki z przyczepami). Transport
pozosta ych materia ów powinien odbywa si zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne”.
Warstwa z mieszanki kruszywa niezwi zanego nie mo e by wykonywana wtedy,
gdy pod e jest zamarzni te. Nie nale y rozpoczyna wbudowywania mieszanki z
kruszywa niezwi zanego, je eli prognozy meteorologiczne wskazuj na mo liwy
spadek temperatury poni ej 0oC w czasie uk adania.
5.2. Przygotowanie pod

a

Pod e warstwy z mieszanki niezwi zanej powinno by przygotowane zgodnie z
wymaganiami wed ug odpowiedniej specyfikacji asortymentowej dla
zaprojektowanego uk adu warstw.
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W zale no ci od ustale dokumentacji projektowej, podbudow mo na uk ada
na:
pod u gruntowym,
warstwie mrozoochronnej,
pod u ulepszonym,
Mieszanki niezwi zane przeznaczone do wykonania podbudowy powinny spe nia
wymagania dotycz ce nieprzenikania cz stek pomi dzy warstw podbudowy oraz
pod em gruntowym, zgodnie z zale no ci :
D15/d85 5
w której:
D15 - wymiar boku oczka sita w mm, przez które przechodzi 15% (m/m)
ziaren mieszanki, z której jest wykonana warstwa podbudowy,
d85 - wymiar boku oczka sita w mm, przez które przechodzi 85% (m/m)
ziaren gruntu pod a.
Je eli warunek powy szy nie jest spe niony, wówczas na pod u gruntowym
nale y u
warstw odcinaj
, zapewniaj
spe nienie tego warunku, albo
odpowiednio dobran
geow óknin lub geotkanin . Ochronne w ciwo ci
geow ókniny lub geotkaniny przeciw przenikaniu drobnych ziaren gruntu
pod a, wyznacza si z warunku:
D50/O90 1,2
5.3. Dostawa mieszanki niezwi zanej
Do ka dej partii dostarczonej mieszanki niezwi zanej, powinien by do czony
dokument potwierdzaj cy w ciwo ci mieszanki oraz deklaracja w ciwo ci
ytkowych wyrobu.
5.4. Uk adanie mieszanki niezwi zanej
Mieszanka niezwi zane przed zag szczaniem powinna by nawil ona optymalnie
w ca ym przekroju.
5.4.1.Grubo

warstwy z mieszanki niezwi zanej

Grubo zag szczanej warstwy z mieszanki niezwi zanej nie mo e by wi ksza
ni 20cm. Wszelkie odst pstwa od podanych powy szych wymaga podlegaj
uzgodnieniu z In ynierem i po ich wykonaniu musz by zgodne z wymogami ST.
5.4.2. Zag szczanie
Zag szczanie warstwy z mieszanki kruszywa nale y prowadzi przy u yciu
sprz tu gwarantuj cego uzyskanie wymaganych parametrów projektowych.
Kontrol zag szczenia i no no ci warstwy z mieszanki niezwi zanej nale y oprze
na metodzie lekkiej p yty dynamicznej. Jako mechaniczne urz dzenie obci aj ce
y obci nik o masie 10 kg, który z wysoko ci ustalonej przez kalibrowanie
spada na element spr ynuj cy sk adaj cy si ze spr yn talerzowych i osi ga
maksymaln si uderzenia o warto ci 7,07kN przy czasie oddzia ywania poprzez
uderzenie w czasie 18 ms.. P yta przy enia o rednicy 300 mm wyposa ona jest
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w dwa uchwyty oraz czujnik obci enia z kul osiuj
. Czujnik obci enia
znajduje si w specjalnej obudowie wraz z sensorem do pomiaru osiadania.
Dynamiczny modu
odkszta cenia EVD jest parametrem okre laj cym
odkszta calno
pod a (podbudowy) pod wp ywem pionowego obci enia
uderzeniowego (impuls) o czasie trwania uderzenia tmax. Warto modu u oblicza
si na podstawie osiadania maksymalnego smax p yty obci anej wg wzoru:
Gdzi:
smax- rednia warto osiadania S4max, s5max, s6max z 3 uderze po 3 wstepnych
uderzeniach
r – promie p yty
max – napr enia normalne pod p yta obci eniow
5.5. Odcinek próbny
Na yczenie In yniera Wykonawca jest zobowi zany do wykonania odcinka
próbnego z materia ów i przy u yciu sprz tu przewidzianego do realizacji
warstwy z mieszanki niezwi zanej. Odcinek próbny, powinien by wykonany w
ci gu budowanego odcinka drogi i rozliczony w ramach zadania.
Wykonanie tego odcinka pozwoli stwierdzi czy u yte materia y i sprz t
zapewniaj uzyskanie za onych w projekcie wymaga .
Wielko odcinka w zale no ci od wielko ci kontraktu powinna wynosi (od 50 m2
do 100 m2).
Wykonawca mo e przyst pi do uk adania warstwy z mieszanki niezwi zanej po
uzyskaniu akceptacji przez In yniera.
5.6.Utrzymanie warstwy z mieszanki niezwi zanej
Do chwili po
stan.

enia nast pnej warstwy wykonawca ponosi odpowiedzialno

za jej

13. 6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne”.
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien:
uzyska wymagane dokumenty, dopuszczaj ce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materia u znakiem
CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodno ci, deklaracj zgodno ci,
aprobat techniczn , ew. badania materia ów wykonane przez dostawców itp.),
wykona
w asne badania w ciwo ci materia ów przeznaczonych do
wykonania robót, okre lone przez In yniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada Wykonawca przedstawia In ynierowi
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do akceptacji.
6.3. Badania

czasie robót

6.3.1. Uwagi ogólne
Badania dziel si na:
– badania wykonawcy (w ramach asnego nadzoru),
– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy In yniera),
6.3.2. Badania Wykonawcy
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako materia ów prowadzi na swój koszt
kontrole ilo ciow i jako ciow ich dostaw. Program tych bada powinien
opracowa w PZJ Wykonawca robót i uzgodni z In ynierem, cz stotliwo bada
powinna by zgodna z ST. Badania laboratoryjne musza obejmowa sprawdzenie
podstawowych cech materia ów, a cz stotliwo ich wykonania musi pozwoli na
uzyskanie wiarygodnych wyników dla ca ci zgromadzonych materia ów. Wyniki
bada Wykonawca przekazuje In ynierowi w trybie okre lonym w PZJ. W PZJ
proponuje si
równie
In ynierowi do akceptacji wykonawc
bada
laboratoryjnych, je li Wykonawca nie dysponuje mo liwo ciami do ich
przeprowadzenia. Badania podstawowych cech dostarczonych materia ów
prowadzi Wykonawca w zakresie i z cz stotliwo ci okre lon w ST.
Lp.
1

2
3
4
5
6
7
8
9

Tablica 5. Cz stotliwo oraz zakres bada i pomiarów w czasie robót
Wyszczególnienie robót
Cz stotliwo
ciwo ci kruszywa
Dla ka dej partii
kruszywa i przy
ka dej zmianie
kruszywa
Uziarnienie mieszanki
1 raz na 500mb
Wilgotno mieszanki
Jw
Zawarto py ów w mieszance
Jw
Wra liwo mieszanki na mróz, wska nik
Jw
piaskowy
Zawarto nadziarna w mieszance
Jw
Zawarto wody w mieszance
Jw
Warto CBR po zag szczeniu mieszanki
1 próbka na 1000 m2
No no metod p yty dynamicznej
1 raz na 100 mb

Warto ci dopuszczalne
Wg tablicy 1

Wg tablicy 4
Jw.
Jw
Jw
Jw
Jw
Jw
wg pkt 6.3.2.3

6.3.2.1. Badanie uziarnienia
Pobieranie próbek mieszanki niezwi zanej winno si odbywa zgodnie z norm
PN-EN 932-1 z ha d sk adowanego kruszywa (mieszanki niezwi zanej) lub z
samochodu dostarczaj cego mieszank niezwi zan do wbudowania, je eli
mieszanie jest wykonywane przy zastosowaniu mieszalnika na budowie.
6.3.2.2. Wilgotno

mieszanki

Wilgotno
kruszywa podczas zag szczania powinna odpowiada wymaganej
zawarto ci wody w trakcie wbudowywania i zag szczania okre lonej metod
Proctora wg PN-EN 13286-2, w granicach podanych w tablicy nr 4.
6.3.2.3. Zag szczenie podbudowy
Kontrol zag szczenia i no no ci warstwy z mieszanki niezwi zanej nale y oprze
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na badaniu p yt dynamiczn z pkt 5.4.2. .
Zag szczenie podbudowy stabilizowanej
prawid owe, gdy EVD 55MPa.

mechanicznie

nale y

uzna

za

6.3.3. Badania kontrolne
Badania kontrolne s badaniami In yniera, których celem jest sprawdzenie, czy
jako materia ów budowlanych oraz gotowej spe niaj wymagania okre lone w
kontrakcie. Pobieraniem próbek i wykonaniem bada na miejscu budowy zajmuje
si In ynier w obecno ci Wykonawcy. Badania odbywaj si równie wtedy, gdy
Wykonawca zostanie w por powiadomiony o ich terminie, jednak nie b dzie przy
nich obecny.
Rodzaj bada kontrolnych dla podbudowy okre la si indywidualnie na podstawie
umowy zawartej pomi dzy In ynierem a Inwestorem.
6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe
W wypadku uznania, e jeden z wyników bada
kontrolnych nie jest
reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo da
przeprowadzenia bada kontrolnych dodatkowych.
In ynier i Wykonawca decyduj wspólnie o miejscach pobierania próbek i
wyznaczeniu odcinków cz ciowych ocenianego odcinka budowy. Je eli odcinek
cz ciowy przyporz dkowany do bada kontrolnych nie mo e by jednoznacznie i
zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by mniejszy ni 20%
ocenianego odcinka budowy.
Do odbioru uwzgl dniane s wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych
dodatkowych do wyznaczonych odcinków cz ciowych.
Koszty bada kontrolnych dodatkowych za danych przez Wykonawc ponosi
Wykonawca.
a. 6.4.

ciwo ci warstwy oraz dopuszczalne odchy ki

6.4.1. Wymagania dotycz ce cech geometrycznych podbudowy
Cz stotliwo
oraz zakres pomiarów
podbudowy podano w tablicy 6.

dotycz cych

cech

geometrycznych

Tablica. 6. Minimalna cz sto
oraz zakres pomiarów cech geometrycznych
wykonanej warstwy z mieszanki niezwi zanej
L.p.

Badania i pomiary

Minimalna cz sto

1
2
3
4
5

Szeroko warstwy
Równo pod na
Równo poprzeczna
Spadek poprzeczny

10 razy na km
10 razy na 1 km
10 razy na 1 km
10 razy na 1 km
co 25m w 2 wyznaczonych pkt

6

Ukszta towanie osi w
planie

10 razy na 1 km

7

Grubo

Podczas budowy: 1 na 100mb
Przed odbiorem: 1 raz na 300mb

6.4.2. Szeroko
Szeroko

Rz dne wysoko ciowe

bada i pomiarów

warstwy kruszywa

warstwy kruszywa nie mo e ró ni si od tolerancji wynikaj cych z
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dok adno ci u enia kraw ników i oporników. Na drogach rowerowych bez
kraw ników i oporników szeroko podbudowy w stosunku do projektowanej
±5cm.
6.4.3. Równo warstw podbudowy i nawierzchni
Nierówno ci pod ne podbudowy nale y mierzy 4-metrow at .
Nierówno ci poprzeczne podbudowy nale y mierzy 2-metrow at . Nierówno ci
podbudowy nie mog przekracza :
15mm dla aty 4metrowej,
8mm dla aty 2 metrowej.
6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy kruszywa
Spadki poprzeczne warstwy kruszywa na prostych i ukach powinny by zgodne z
dokumentacj projektow , z tolerancj
0,5 %.
6.4.5. Rz dne wysoko ciowe warstwy kruszywa
Ró nice pomi dzy rz dnymi wysoko ciowymi podbudowy/nawierzchni i rz dnymi
projektowanymi nie powinny przekracza + 1 cm, -1 cm.
6.4.6. Ukszta towanie osi podbudowy i/lub warstwy nawierzchni
podbudowy w planie nie mo e by
projektowanej o wi cej ni
5 cm.
6.4.7. Grubo

warstw kruszywa

Grubo warstw kruszywa nie mo e si
ni :10mm / -15 mm
6.4.8. No no

przesuni ta w stosunku do osi

ró ni od grubo ci projektowanej o wi cej

podbudowy

Wymagany modu dynamiczny dla wykonanej podbudowy wynosi min 55MPa
6.5. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niew

ciwe cechy geometryczne warstwy

Wszystkie powierzchnie warstwy, które wykazuj wi ksze odchylenia od
okre lonych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do g boko ci co
najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zag szczone. Dodanie nowego materia u
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Je eli szeroko warstwy jest mniejsza od szeroko ci projektowanej o wi cej ni 5
cm i nie zapewnia podparcia warstwom wy ej le cym, to Wykonawca powinien
na w asny koszt poszerzy podbudow przez spulchnienie warstwy na pe
grubo
do po owy szeroko ci pasa ruchu, do enie materia u i powtórne
zag szczenie.
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6.5.2. Niew

ciwa grubo

warstwy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl dem grubo ci, Wykonawca
wykona napraw . Powierzchnie powinny by naprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiedni g boko , zgodnie z decyzj In yniera,
uzupe nione nowym materia em o odpowiednich w ciwo ciach, wyrównane i
ponownie zag szczone.
Roboty te Wykonawca wykona na w asny koszt. Po wykonaniu tych robót nast pi
ponowny pomiar i ocena grubo ci warstwy, wed ug wy ej podanych zasad, na
koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niew

ciwa no no

Je eli no no warstwy b dzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezb dne do zapewnienia wymaganej no no ci, zalecone przez
In yniera.
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zani enie
no no ci warstwy wynik o z niew ciwego wykonania robót przez Wykonawc .
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy
z mieszanki niezwi zanej kruszywa stabilizowanej mechanicznie. Obmiar robót
polega na okre leniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych
ilo ci wbudowanych materia ów.
Obmiar robót obejmuje roboty obj te Dokumentacja Projektow oraz dodatkowe,
których potrzeb wykonania uzgodniono w trakcie trwania robót pomi dzy
Wykonawca i In ynierem przy akceptacji Inwestora.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00."Wymagania ogólne".
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow , ST i
wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wed ug pkt. 6 da y wyniki pozytywne.
W przypadku stwierdzenia odchyle In ynier ustala zakres robót poprawkowych,
nakazuje usuniecie wadliwie wykonanej warstwy. Roboty poprawkowe lub
usuniecie wadliwie wykonanej warstwy wykonuje Wykonawca na swój koszt w
terminie uzgodnionym z In ynierem.
9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 warstwy podbudowy z mieszanki niezwi zanej kruszywa
stabilizowanej mechanicznie obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
sprawdzenie i ewentualna napraw pod a (naprawa niezawiniona obci a
poprzedniego wykonawc lub decydenta który odpowiada za uszkodzenie),
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oznakowanie robót,
dostarczenie materia ów i sprz tu,
opracowanie recepty laboratoryjnej,
wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego,
przygotowanie mieszanki
transport mieszanki na miejsce wbudowania,
roz enie i zag szczenie mieszanki,
przeprowadzenie pomiarów i bada laboratoryjnych, wymaganych w
specyfikacji technicznej
utrzymanie jako ci podbudowy do czasu przekazania do wbudowania
nast pnej warstwy.
b. 9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz cych
Cena wykonania robót okre lonych niniejsz ST obejmuje:
roboty tymczasowe, które s potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale
nie s przekazywane Zamawiaj cemu i s usuwane po wykonaniu robót
podstawowych,
prace towarzysz ce, które s niezb dne do wykonania robót podstawowych,
niezaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.
14. 10. PRZEPISY ZWI ZANE
a. 10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST)
D-M-00.00.00

Wymagania ogólne

b. 10.2. Normy
Niniejsze zestawienie obejmuje Polskie Normy nie datowane. Przyj to zasad , e
w wypadku powo
nie datowanych nale y stosowa ostatnie wydanie normy.
PN-EN 13242

Kruszywa do niezwi zanych
materia ów
stosowanych
w
budownictwie drogowym

i

hydraulicznie zwi zanych
obiektach
budowlanych
i

PN-EN 13285

Mieszanki niezwi zane – Specyfikacja

PN-EN 932-3

Badania podstawowych w ciwo ci kruszyw - Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

PN-EN 932-5

Badania podstawowych w ciwo ci kruszyw
Wyposa enie podstawowe i wzorcowanie

PN-EN 933-1

Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw - Oznaczanie
sk adu ziarnowego - Metoda przesiewania

PN-EN 933-4

Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw – Cz
Oznaczanie kszta tu ziaren – Wska nik kszta tu

PN-EN 933-5

Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw - Oznaczanie
procentowej zawarto ci ziaren o powierzchniach powsta ych w
wyniku przekruszenia lub amania kruszyw grubych

PN-EN 933-8

Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw - Cz
8: Ocena
zawarto ci drobnych cz stek - Badania wska nika piaskowego

-

Cz

5:

4:
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PN-EN 933-9

Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw - Ocena
zawarto ci drobnych cz stek - Badania b kitem metylenowym

PN-EN 1008

Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek,
badanie i ocena przydatno ci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw Metody oznaczania odporno ci na rozdrabnianie
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw - Cz
6: Oznaczanie g sto ci ziaren i nasi kliwo ci
PN-EN 1367-1 Badania w ciwo ci cieplnych i odporno ci kruszyw na dzia anie
czynników
atmosferycznych
Cz
1:
Oznaczanie
mrozoodporno ci
PN-EN 1367-2 Badania w ciwo ci cieplnych i odporno ci kruszyw na dzia anie
czynników atmosferycznych - Badanie w siarczanie magnezu
PN-EN 1367-3 Badania w ciwo ci cieplnych i odporno ci kruszyw na dzia anie
czynników atmosferycznych - Cz
3: Badanie bazaltowej
zgorzeli s onecznej metod gotowania
PN-EN 1744-1 Badania chemicznych w

ciwo ci kruszyw - Analiza chemiczna

PN-EN 1744-3 Badania chemicznych w ciwo ci kruszyw Przygotowanie wyci gów przez wymywanie kruszyw
PN-ISO 565

Cz

3:

Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha
cienka perforowana elektrochemicznie - Wymiary nominalne
oczek

PN-EN 13286-1 Mieszanki niezwi zane i zwi zane spoiwem hydraulicznym.
Cz
1: Laboratoryjne metody oznaczania referencyjnej g sto ci
i wilgotno ci. Wprowadzenie, wymagania ogólne i pobieranie
próbek
PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwi zane i zwi zane spoiwem hydraulicznym.
Cz
2: Metody okre lania g sto ci i zawarto ci wody.
Zag szczanie metod Proctora
PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwi zane i zwi zane spoiwem hydraulicznym.
Cz
47: Metoda badania do okre lenia kalifornijskiego
wska nika no no ci, natychmiastowego wska nika no no ci i
cznienia liniowego
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu
c. 10.3. Wymagania techniczne
Mieszanki niezwi zane do dróg krajowych. WT-4 2010. Wymagania techniczne
(zalecone do stosowania w specyfikacji technicznej na roboty budowlane na
drogach krajowych wg zarz dzenia nr 102 GDDKiA z dnia 19.11.2010.
d. 10.4. Inne dokumenty
Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada drogi publiczne
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i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych. Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Katedra In ynierii Drogowej,
Politechnika Gda ska, Gda sk 2013
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA
SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-05.03.01.

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
1. WST P
1.1. Zakres robót.
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s wymagania
dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonaniem nawierzchni z kostki
brukowej betonowej gr. 8 cm dla zadania „Przebudowa ulicy Starynowskiej polegaj ca na
budowie cie ki rowerowej na odcinku od ul Micha owskiego/Akacjowej do ulicy
Obozowej w Ko obrzegu”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych niniejsz SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycz wykonania nawierzchnia z kostki
betonowej gr. 8 cm:
chodniki z kostki brukowej betonowej koloru szarego
cie ka rowerowa z kostki brukowej bezfazowej koloru czerwonego
zjazdy z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego
1.4 Okre lenia podstawowe
1.4.1.Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do
budowy warstwy
cieralnej nawierzchni, wykonany metod wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzuj cy si kszta tem,
który umo liwia wzajemne przystawanie elementów.
1.4.2. Kraw nik - prosty lub ukowy element budowlany oddzielaj cy jezdni od chodnika,
charakteryzuj cy si sta ym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i d ugo ci nie wi ksz
ni 1,0 m.
1.4.3. ciek - umocnione zag bienie, poni ej kraw dzi jezdni, zbieraj ce i odprowadzaj ce
wod .
1.4.4.Obrze e - element budowlany, oddzielaj cy nawierzchnie chodników i ci gów pieszych
od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.5.Spoina - odst p pomi dzy przylegaj cymi elementami (kostkami) wype niony
okre lonymi materia ami wype niaj cymi.
1.4.6.Szczelina dylatacyjna - odst p dziel cy du y fragment nawierzchni na sekcje w celu
umo liwienia odkszta ce temperaturowych, wype niony okre lonymi materia ami
wype niaj cymi.
1.4.7. Pozosta e okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" .
1.5 Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” 1.
2. MATERIA Y
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Ogólne wymagania dotycz ce materia ów podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” 2.
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w
SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 2.
2.2.Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na
nawierzchniach dróg, ulic, chodników itp. okre la PN-EN 1338 w sposób przedstawiony w
tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do
stosowania na zewn trznych nawierzchniach, maj cych kontakt z sol odladzaj
w
warunkach mrozu
Lp.
1
1
1.1

1.2

2
2.1

2.2

Cecha

Za czni
k normy

2
3
Kszta t i wymiary
Dopuszczalne odchy ki w
C
mm od zadeklarowanych
wymiarów kostki,
grubo ci
<
100mm
Odchy ki p asko ci i
C
pofalowania (je li
maksymalne wymiary kostki
> 300 mm), przy d ugo ci
pomiarowej
mm
ciwo ci fizyczne300
i mechaniczne
Odporno na
D
zamra anie/rozmra anie z
udzia em soli odladzaj cych
(wg klasy 3, za . D)
Wytrzyma
na
F
rozci ganie przy
roz upywaniu

2.3

Trwa
(ze wzgl du na
wytrzyma
)

2.4

Odporno na cieranie (wg
klasy 3 oznaczenia H

Wymaganie
4
ugo
Szeroko
Grubo

Ró nica
pomi dzy
dwoma
pomiarami
±2
±2
±3 grubo ci, tej
Maksymalna (w mm)
wypuk
wkl

1,5
1,0
2,0
1,5
Ubytek masy po badaniu: warto rednia
1,0kg/m2, przy czym ka dy pojedynczy
wynik < 1,5 kg/m2

Wytrzyma
charakterystyczna T 2 3,6 MPa.
Ka dy pojedynczy wynik 2,9 MPa i nie
powinien wykazywa obci enia niszcz cego
mniejszego ni 250 N/mm d ugo ci roz upania
F
Kostki maj zadawalaj
trwa
(wytrzyma
) je li spe nione s wymagania
pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja
G i H Pomiar wykonany na tarczy
szerokiej
Bohmego, wg za . H normy ciernej, wg badanie alternatywne
za . G normy
-badanie
podstawowe
23 mm
20.000mm3/5000 mm2

71

2.5

Odporno na
po lizg/po lizgni cie

I

3
3.1

Aspekty wizualne
Wygl d

J

3.2

Tekstura

J

3.3

Zabarwienie (barwiona
mo e by warstwa cieralna
lub ca y element)

a) je li górna powierzchnia kostki nie by a
szlifowana lub polerowana - zadawalaj ca
odporno ,
b) je li wyj tkowo wymaga si podania
warto ci odporno ci na
po lizg/po lizgni cie - nale y zadeklarowa
minimaln jej warto pomierzon wg za . l
normy (wahad owym przyrz dem do
a) górna powierzchnia kostki nie powinna
mie rys i odprysków,
b) nie dopuszcza si rozwarstwie w
kostkach dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwity nie s uwa ane za
a) kostki z powierzchni o specjalnej
teksturze - producent powinien opisa
rodzaj tekstury,
b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny
by porównane z próbk producenta,
zatwierdzon przez odbiorc ,
c) ewentualne ró nice w jednolito ci tekstury
lub zabarwienia, spowodowane

2.3. Materia y na podsypk i do wype nienia spoin w nawierzchni
Nale y stosowa nast puj ce materia y:
a) na podsypk cementowo-piaskow pod nawierzchni
- mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego, cementu powszechnego
ytku spe niaj cego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadaj cej wymaganiom PNEN 1008:2004,
b) do zaspoinowania nawierzchni piasek drobny.
3. SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” 3.
Uk adanie betonowej kostki brukowej mo e odbywa si :
cznie, zw aszcza na ma ych powierzchniach,
mechanicznie przy zastosowaniu urz dze uk adaj cych (uk adarek), sk adaj cych si z
wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, s
cego do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich u enia; urz dzenie to, po sko czonym uk adaniu kostek,
mo na wykorzysta do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka
szczotkami.
Do przycinania kostek mo na stosowa specjalne narz dzia tn ce (np. przycinarki, szlifierki z
tarcz ).
Do zag szczania nawierzchni z kostki nale y stosowa zag szczarki wibracyjne (p ytowe) z
wyk adzin elastomerow , chroni ce kostki przed cieraniem i wykruszaniem naro y.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” 4.
Transport mo e by wykonany dowolnym rodkiem transportowym zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
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Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt
5.
5.3. Konstrukcja podbudowy
Podbudowa z kruszywa amanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie pod
nawierzchni powinno by wyprofilowana zgodnie z projektowanymi spadkami oraz
przygotowana z wymaganiami SST D-04.04.02.
5.4. Obramowanie nawierzchni
Ustawianie kraw ników, obrze y i ew. wykonanie cieków przykraw nikowych
powinno by zgodne z wymaganiami zawartymi w odno nych SST . Obrze a zaleca si
ustawia przed przyst pieniem do uk adania nawierzchni z kostki. Przed ich
ustawieniem, po dane jest u enie pojedynczego rz du kostek w celu ustalenia szeroko ci
nawierzchni i prawid owej lokalizacji kraw ników lub obrze y.
5.5. Podsypka
Grubo podsypki powinna wynosi po zag szczeniu 5 cm, a wymagania dla
materia ów na podsypk powinny by zgodne z p-ktem 2.3. Dopuszczalne odchy ki od
zaprojektowanej grubo ci podsypki nie powinny przekracza ±1 cm.
Podsypk
cementowo-piaskow przygotowuje si w betoniarkach, a nast pnie roz ciela si na uprzednio
zwil onej podbudowie, przy zachowaniu:
15. wspó czynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
16. wytrzyma ci na ciskanie nie mniejszej ni R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
W praktyce, wilgotno uk adanej podsypki powinna by taka, aby po ci ni ciu
podsypki w d oni podsypka nie rozsypywa a si i nie by o na d oni ladów wody, a po
naci ni ciu palcami podsypka rozsypywa a si . Roz cielenie podsypki cementowo-piaskowej
powinno wyprzedza uk adanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Roz cielona podsypka
powinna by wyprofilowana i zag szczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np.
cznymi) lub zag szczarkami wibracyjnymi. Ca kowite ubicie nawierzchni i wype nienie
musi by zako czone przed rozpocz ciem wi zania cementu w podsypce.
5.6. Uk adanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.6.1.Ustalenie kszta tu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uk adania
Kszta t, wymiary, barw i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1.
5.6.2. Warunki atmosferyczne
enie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si
wykonywa przy temperaturze otoczenia nie ni szej ni +5°C. Dopuszcza si wykonanie
nawierzchni je li w ci gu dnia temperatura utrzymuje si w granicach od 0°C do +5°C, przy
czym je li w nocy spodziewane s przymrozki kostk nale y zabezpieczy materia ami o z ym
przewodnictwie ciep a (np. matami ze s omy, pap itp.).
5.6.3. U enie nawierzchni z kostek
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by wykonana z elementów o jednakowej
grubo ci. Na wi kszym fragmencie robót zaleca si stosowa kostki dostarczone w tej
samej partii materia u, w której niedopuszczalne s ró ne odcienie wybranego koloru
kostki.
Uk adanie kostki mo na wykonywa r cznie lub mechanicznie.
Uk adanie r czne zaleca si wykonywa na mniejszych powierzchniach, zw aszcza
skomplikowanych pod wzgl dem kszta tu lub wymagaj cych kompozycji kolorystycznej
uk adanych deseni oraz ró nych wymiarów i kszta tów kostek. Uk adanie kostek powinni
wykonywa przyuczeni brukarze.
Uk adanie mechaniczne zaleca si wykonywa na du ych powierzchniach o prostym
kszta cie, tak aby uk adarka mog a przenosi z palety warstw kszta tek na miejsce ich
enia z wymagan dok adno ci . Kostka do uk adania mechanicznego nie mo e mie
du ych odchy ek wymiarowych i musi by odpowiednio przygotowana przez producenta, tj.
ona na palecie w odpowiedni wzór, bez do enia po ówek i dziewi tek, przy czym ka da
warstwa na palecie musi by dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie
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przywiera y do siebie. Uk adanie mechaniczne zawsze musi by wsparte prac brukarzy,
którzy uzupe niaj przerwy, wyrabiaj uki, dok adaj kostki w okolicach studzienek i
kraw ników.
Kostk uk ada si oko o 1,5 cm wy ej od projektowanej niwelety, poniewa po
procesie ubijania podsypka zag szcza si .
Powierzchnia kostek po onych obok urz dze infrastruktury technicznej (np.
studzienek, w azów itp.) powinna trwale wystawa od 3 mm do 5 mm powy ej powierzchni
tych urz dze oraz od 3 mm do 10 mm powy ej korytek ciekowych ( cieków).
Do uzupe nienia przestrzeni przy kraw nikach, obrze ach i studzienkach mo na
ywa elementy kostkowe wyko czeniowe w postaci tzw. po ówek i dziewi tek, maj cych
wszystkie kraw dzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kszta tek o
nietypowych wymiarach, woln przestrze uzupe nia si kostk ci , przycinan na budowie
specjalnymi narz dziami tn cymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcz itp.).
Dzienn dzia robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si
zako czy prowizorycznie oko o pó metrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki u onej na sta e. Przed dalszym wznowieniem
robót, prowizorycznie u on nawierzchni na podsypce piaskowej nale y rozebra i usun
wraz z podsypk .
5.6.4. Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni nale y przeprowadzi za pomoc zag szczarki wibracyjnej
(p ytowej) z os on z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno u ywa walca.
Ubijanie nawierzchni nale y prowadzi od kraw dzi powierzchni w kierunku jej rodka
i jednocze nie w kierunku poprzecznym kszta tek. Ewentualne nierówno ci powierzchniowe
mog by zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzd nym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. p kni te) nale y wymieni
na kostki ca e.
5.6.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
Szeroko spoin pomi dzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi od 3
mm do 5 mm.
Po u eniu kostek, spoiny nale y wype ni piaskiem.
5.7. Piel gnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wype nionymi
piaskiem, po jej wykonaniu nale y przykry warstw wilgotnego piasku o grubo ci od 3,0 do
4,0 cm i utrzymywa j w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po up ywie od 2 tygodni (przy
temperaturze redniej otoczenia nie ni szej ni 15°C) do 3 tygodni (w porze ch odniejszej)
nawierzchni nale y oczy ci z piasku i mo na odda do u ytku.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania
ogólne” 6.
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien uzyska :
a) w zakresie betonowej kostki brukowej certyfikat zgodno ci lub deklaracj zgodno ci
dostawcy oraz ewentualne wyniki bada cech charakterystycznych kostek, w przypadku
dania ich przez In yniera, wyniki sprawdzenia przez Wykonawc cech zewn trznych
kostek wg pkt-u 2.2.2.,
b) w zakresie innych materia ów sprawdzenie przez Wykonawc cech zewn trznych
materia ów prefabrykowanych (kraw ników, obrze y ),ew. badania w ciwo ci kruszyw,
piasku, cementu, wody itp. okre lone w normach, które budz w tpliwo ci In yniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada Wykonawca przedstawia In ynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
Cz stotliwo oraz zakres bada i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki
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podaje tablica 2.
Tablica 2. Cz stotliwo oraz zakres bada i pomiarów w czasie robót
Wyszczególnie
Warto ci dopuszczalne
Lp.
Cz stotliwo bada
nie bada i
pomiarów
1 Sprawdzenie pod a lub
Wg SST D-04.01.01.
2 Sprawdzenie ew. podbudowy
Wg SST D-04.04.02
3 Sprawdzenie obramowania
nawierzchni
4 Sprawdzenie podsypki
(przymiarem liniowym lub
metod niwelacji)

wg SST D-08.01.01; D-08.03.01

Bie ca kontrola w 3
Wg pktu 5.6; odchy ki od
punktach dziennej
projektowanej grubo ci +1
dzia ki roboczej:
cm
grubo ci, spadków i
cech konstrukcyjnych w
porównaniu z
dokumentacj
5 Badania wykonywania nawierzchni kostki
a) zgodno z dokumentacj Sukcesywnie na
ka dej dzia ce
projektow
roboczej
Co 100 m i we
Przesuni cie od osi
b) po enie osi w planie
wszystkich punktach
projektowanej do 2 cm
(sprawdzone geodezyjnie) charakterystycznych
Odchylenia: +1 cm; -2 cm
c) rz dne wysoko ciowe
Co 25 m w osi i przy
(pomierzone instrumentem kraw dziach oraz we
pomiarowym)
wszystkich punktach
charakterystycznych
Nierówno ci do 8 mm
d) równo w profilu
Jw.
pod nym (wg BN68/8931-04 - at
Prze wity mi dzy at a
e) równo w przekroju
Jw.
powierzchni do 8 mm
poprzecznym (sprawdzona
at profilow z
poziomnic i pomiarze
prze witu klinem
cechowanym oraz
Odchy ki od dokumentacji
f) spadki poprzeczne
Jw.
projektowej do 0,3%
(sprawdzone metod
Odchy ki od szeroko ci
g)niwelacji)
szeroko nawierzchni
Jw.
projektowanej do ±5 cm
(sprawdzona przymiarem
liniowym)
W 20 punktach
h) szeroko i g boko
Wg pkt-u 5.6.5
charakterystycznych
wype nienia spoin i
dziennej dzia ki
roboczej
szczelin (ogl dziny i
pomiar przymiarem
liniowym po wykruszeniu
Wg dokumentacji
i) sprawdzenie koloru
Kontrola bie ca
projektowej lub decyzji
kostek i desenia ich
In yniera
enia
6.4. Badania wykonanych robót
Zakres bada i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej
podano w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po uko czeniu budowy nawierzchni
Lp. Wyszczególnienie bada i
Sposób sprawdzenia
pomiarów
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1 Sprawdzenie wygl du
zewn trznego nawierzchni,
kraw ników, obrze y, cieków
2 Badanie po enia osi
nawierzchni w planie
3 Rz dne wysoko ciowe,
równo pod na i
poprzeczna, spadki
poprzeczne i szeroko
4 Rozmieszczenie i szeroko
spoin i szczelin w nawierzchni,
pomi dzy kraw nikami,
obrze ami, ciekami oraz
wype nienie spoin i szczelin

Wizualne sprawdzenie
jednorodno ci wygl du,
prawid owo ci desenia, kolorów
kostek, sp ka , plam, deformacji,
wykrusze
spoin i szczelin
Geodezyjne, sprawdzenie
po enia osi co 25 m i w
punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesuni cia wg
tab. 2, Ip. 5b)
Co 25 m i we wszystkich
punktach charakterystycznych
(wg metod i dopuszczalnych
warto ci podanych w tab. 2, Ip.
od
do 5g)
Wg5c
pktu
5.5 i 5.7.5

7. OBMIAR ROBÓT.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7.
Jednostk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej
kostki brukowej.
Jednostki obmiarowe robót towarzysz cych budowie nawierzchni z betonowej kostki
brukowej (podbudowa, obramowanie itp.) s ustalone w odpowiednich SST.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania
ogólne” 8.
Odbiorowi robót podlegaj : nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow , SST i
wymogami In yniera , je eli pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji
da y wynik pozytywny.
Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj :
- przygotowanie pod a i wykonanie koryta,
- wykonanie podsypki pod nawierzchni ,
- ewentualnie wype nienie dolnej cz ci szczelin dylatacyjnych.
Odbiór tych robót powinien by zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 „Wymagania
ogólne" oraz odpowiednich SST.
9. PODSTAWA P ATNO CI
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne" pkt 9.
Cena jednostkowa dla nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje :
q) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
r) oznakowanie robót,
s) przygotowanie pod a,
t) dostarczenie materia ów i sprz tu,
u) wykonanie podsypki,
v) ustalenie kszta tu, koloru i desenia kostek,
w)
enie i ubicie kostek,
x) wype nienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
y) piel gnacj nawierzchni,
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z) przeprowadzenie pomiarów i bada wymaganych w niniejszej specyfikacji
technicznej,
aa) odwiezienie sprz tu.
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót
towarzysz cych jak: podbudowa, obramowanie .
10. PRZEPISY ZWI ZANE
NORMY
PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz
1: Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce
cementu powszechnego u ytku
PN-EN 1338:2005
Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody bada
PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwi zanych i hydraulicznie zwi zanych materia ów
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i
ocena przydatno ci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesów produkcji betonu
BN-64/8931-01
Drogi samochodowe. Oznaczenie wska nika piaskowego
BN-68/8931-04
Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at .
D.04.04.02.
Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie
D.04.01.01.
Profilowanie i zag szczanie pod a
D.08.01.01.
Kraw niki betonowe
D.08.03.01.
Betonowe obrze a chodnikowe
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SZCZEGÓ OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 07.01.01

OZNAKOWANIE POZIOME
1. WST P
a.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania
dotycz ce wykonania i odbioru oznakowania poziomego dróg dla zadania „Przebudowa
ulicy Starynowskiej polegaj ca na budowie cie ki rowerowej na odcinku od ul
Micha owskiego/Akacjowej do ulicy Obozowej w Ko obrzegu”
b. 1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót dla zadania j.w.
c. 1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót
zwi zanych z wykonywaniem i odbiorem oznakowania poziomego cienkowarstwowego i
grubowarstwowego chemoutwardzalnego strukturalnego stosowanego na ulicach o
nawierzchni twardej. Oznakowanie poziome obejmuje:
- oznakowania cienkowarstwowego:
a)
linie na skrzy owaniach i przej ciach dla pieszych,
b) powierzchnie przejazdów rowerów na skrzy owaniach – farb
czerwonego,
c)
piktogramy

drogow

koloru

d. 1.4. Okre lenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w
postaci linii ci ych lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strza ek, napisów,
symboli oraz innych linii zwi zanych z oznaczeniem okre lonych miejsc na tej nawierzchni.
W zale no ci od rodzaju i sposobu zastosowania znaki poziome mog mie znaczenie
prowadz ce, segreguj ce, informuj ce, ostrzegawcze, zakazuj ce lub nakazuj ce.
1.4.2. Znaki pod ne - linie równoleg e do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim
tem, wyst puj ce jako linie: – pojedyncze: przerywane lub ci e, segregacyjne lub
kraw dziowe, – podwójne: ci e z przerywanymi, ci e lub przerywane.
1.4.3. Strza ki - znaki poziome na nawierzchni, wyst puj ce jako strza ki kierunkowe s
do wskazania dozwolonego kierunku zjazdu z pasa oraz strza ki naprowadzaj ce, które
uprzedzaj o konieczno ci opuszczenia pasa, na którym si znajduj .

ce

1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki s
ce do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ruchu
pieszych i rowerzystów w poprzek drogi, miejsc wymagaj cych zatrzymania pojazdów oraz
miejsc lokalizacji progów zwalniaj cych.
1.4.5. Znaki uzupe niaj ce - znaki o ró nych kszta tach, wymiarach i przeznaczeniu,
wyst puj ce w postaci symboli, napisów, linii przystankowych, stanowisk i pasów
postojowych, powierzchni wy czonych z ruchu oraz symboli znaków pionowych w
oznakowaniu poziomym.
1.4.6. Materia y do poziomego znakowania dróg - materia y zawieraj ce rozpuszczalniki,
wolne od rozpuszczalników lub punktowe elementy odblaskowe, które mog zosta
naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wyt aczanie,
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rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w
temperaturze podwy szonej. Materia y te powinny posiada w ciwo ci odblaskowe.
1.4.7. Materia y do znakowania cienkowarstwowego - farby rozpuszczalnikowe,
wodorozcie czalne nak adane warstw grubo ci od 0,4 mm do 0,8 mm, mierzon na mokro.
1.4.8. Materia y do znakowania grubowarstwowego – materia y, które mog zosta
naniesione przez malowanie, natryskiwanie na nawierzchnie drogowe warstw od 0,9 do 5
mm stosowane w temperaturze otoczenia. Materia y te powinny by retrorefleksyjne. Nale
do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimno.
1.4.9. Kulki szklane – materia w postaci przezroczystych, kulistych cz stek szklanych do
posypywania lub narzucania pod ci nieniem na oznakowanie wykonane materia ami w stanie
ciek ym, w celu uzyskania widzialno ci oznakowania w nocy przez odbicie powrotne
padaj cej wi zki wiat a pojazdu w kierunku kierowcy. Kulki szklane s tak e sk adnikami
materia ów grubowarstwowych.
1.4.10. Kruszywo przeciwpo lizgowe – twarde ziarna pochodzenia naturalnego lub
sztucznego stosowane do zapewnienia w asno ci przeciwpo lizgowych poziomym
oznakowaniom dróg, stosowane samo lub w mieszaninie z kulkami szklanymi.
1.4.11. Oznakowanie nowe – oznakowanie, w którym zako czy si czas schni cia i nie
up yn o 30 dni od wykonania oznakowania. Pomiary w ciwo ci oznakowania nale y
wykonywa od 14 do 30 dnia po wykonaniu oznakowania.
1.4.12. Powy sze i pozosta e okre lenia s zgodne z 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

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za ich zgodno
z SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w OST
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
17. 2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w
OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Dokument dopuszczaj cy do stosowania materia ów

Materia y stosowane przez Wykonawc do poziomego oznakowania dróg powinny
spe nia warunki postawione w rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury [7].
Producenci powinni oznakowa wyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z
rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury [8], co oznacza wystawienie deklaracji zgodno ci z
aprobat techniczn (np. dla farb oraz mas termoplastycznych) lub znakiem CE, zgodnie z
rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury [12], co oznacza wystawienie deklaracji zgodno ci z
norm zharmonizowan (np. dla kulek szklanych [3, 3a] i punktowych elementów
odblaskowych [5, 5a].
Aprobaty techniczne wystawione przed czasem wej cia w ycie rozporz dzenia [15]
nie mog by zmieniane lecz zachowuj wa no

przez okres, na jaki zosta y wydane. W tym

przypadku do oznakowania wyrobu znakiem budowlanym B wystarcza deklaracja zgodno ci
z aprobat techniczn .
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2.3. Badanie materia ów, których jako

budzi w tpliwo

Wykonawca powinien przeprowadzi dodatkowe badania tych materia ów, które
budz w tpliwo ci jego lub In yniera, co do jako ci, w celu stwierdzenia czy odpowiadaj
one wymaganiom okre lonym w aprobacie technicznej. Badania te Wykonawca zleci IBDiM
lub akredytowanemu laboratorium drogowemu. Badania powinny by wykonane zgodnie z
PN-EN 1871:2003 [6] lub Warunkami Technicznymi POD-97 [9] lub POD-2006 po ich
wydaniu [10].
2.4. Oznakowanie opakowa

Wykonawca powinien da od producenta, aby oznakowanie opakowa materia ów
do poziomego znakowania dróg by o wykonane zgodnie z PN-O-79252 [2], a ponadto aby na
ka dym opakowaniu by umieszczony trwa y napis zawieraj cy:
nazw i adres producenta,
dat produkcji i termin przydatno ci do u ycia,
mas netto,
numer partii i dat produkcji,
informacj , e wyrób posiada aprobat techniczn IBDiM i jej numer,
nazw jednostki certyfikuj cej i numer certyfikatu, je li dotyczy [8],
znak budowlany „B” wg rozporz dzenia Ministra Infrastruktury [8] i/lub znak „CE” wg
rozporz dzenia Ministra Infrastruktury [12],
informacj o szkodliwo ci i klasie zagro enia po arowego,
ewentualne wskazówki dla u ytkowników.
W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobów chemoutwardzalnych
oznakowanie opakowania powinno by zgodne z rozporz dzeniem Ministra Zdrowia [13].
2.5. Przepisy okre laj ce wymagania dla materia ów

Podstawowe wymagania dotycz ce materia ów podano w punkcie 2.6, a szczegó owe
wymagania okre lone s w Warunkach technicznych POD-97 [9] lub POD-2006 po ich
wydaniu [10].
2.6. Wymagania wobec materia ów do poziomego oznakowania dróg

2.6.1. Materia y do oznakowa cienkowarstwowych
Materia ami do wykonywania oznakowania cienkowarstwowego powinny by farby
nak adane warstw grubo ci od 0,4 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny to by ciek e
produkty zawieraj ce cia a sta e zdyspergowane w roztworze ywicy syntetycznej w
rozpuszczalniku organicznym lub w wodzie, które mog wyst powa w uk adach jedno- lub
wielosk adnikowych.
Podczas nak adania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchni
dzlem, wa kiem lub przez natrysk, powinny one tworzy warstw kohezyjn w procesie
odparowania i/lub w procesie chemicznym.
ciwo ci fizyczne poszczególnych materia ów do poziomego oznakowania
cienkowarstwowego okre laj aprobaty techniczne.
2.6.2. Materia y do oznakowa grubowarstwowych
Materia ami do wykonywania oznakowania grubowarstwowego powinny by
materia y umo liwiaj ce nak adanie ich warstw grubo ci od 0,9 mm do 5 mm takie, jak
masy chemoutwardzalne stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne.
Masy chemoutwardzalne powinny by substancjami jedno-, dwu- lub
trójsk adnikowymi, mieszanymi w proporcjach ustalonych przez producenta i nak adanymi na
nawierzchni z u yciem odpowiedniego sprz tu. Masy te powinny tworzy pow ok , której
spójno zapewnia jedynie reakcja chemiczna.

80

ciwo ci fizyczne materia ów do oznakowania grubowarstwowego i wykonanych
z nich elementów prefabrykowanych okre la aprobata techniczna, odpowiadaj ca
wymaganiom POD-97 [4].
2.6.3. Zawarto sk adników lotnych w materia ach do znakowania cienkowarstwowego i
grubowarstwowego
Zawarto sk adników lotnych (rozpuszczalników organicznych) nie powinna
przekracza w materia ach do znakowania:
- cienkowarstwowego 25% (m/m),
- grubowarstwowego 2% (m/m).
Nie dopuszcza si stosowania materia ów zawieraj cych rozpuszczalnik aromatyczny
(jak np. toluen, ksylen, etylobenzen) w ilo ci wi kszej ni 8 % (m/m). Nie dopuszcza si
stosowania materia ów zawieraj cych benzen i rozpuszczalniki chlorowane.
Do ko ca 2007 r. dopuszcza si stosowanie farb rozpuszczalnikowych o zawarto ci
sk adników lotnych do 30 % (m/m) i rozpuszczalników aromatycznych do 10 % (m/m).
2.6.4. Kulki szklane
Materia y w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania
pod ci nieniem na materia y do oznakowania powinny zapewnia widzialno w nocy
poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu wi zki wiat a wysy anej przez reflektory
pojazdu.
Kulki szklane powinny charakteryzowa si wspó czynnikiem za amania powy ej
1,50 wykazywa odporno na wod , kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowy oraz
zawiera nie wi cej ni 20% kulek z defektami w przypadku kulek o maksymalnej rednicy
poni ej 1 mm oraz 30 % w przypadku kulek o maksymalnej rednicy równej i wi kszej ni 1
mm. Krzywa uziarnienia powinna mie ci si w krzywych granicznych podanych w
wymaganiach aprobaty technicznej wyrobu lub w certyfikacie CE.
Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywa stopie hydrofobizacji
co najmniej 80%.
Wymagania i metody bada kulek szklanych podano w PN-EN 1423:2000[3, 3a].
ciwo ci kulek szklanych okre laj odpowiednie aprobaty techniczne, lub
certyfikaty „CE”.
2.6.5. Materia uszorstniaj cy oznakowanie
Materia uszorstniaj cy oznakowanie powinien sk ada si z naturalnego lub
sztucznego twardego kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia
oznakowaniu odpowiedniej szorstko ci (w ciwo ci antypo lizgowych). Materia
uszorstniaj cy nie mo e zawiera wi cej ni 1% cz stek mniejszych ni 90 m. Potrzeba
stosowania materia u uszorstniaj cego powinna by okre lona w SST. Konieczno jego
ycia zachodzi w przypadku potrzeby uzyskania wska nika szorstko ci oznakowania SRT
50.
Materia uszorstniaj cy (kruszywo przeciwpo lizgowe) oraz mieszanina kulek
szklanych z materia em uszorstniaj cym powinny odpowiada wymaganiom okre lonym w
aprobacie technicznej.
2.6.6. Wymagania wobec materia ów ze wzgl du na ochron warunków pracy i rodowiska
Materia y stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawiera substancji
zagra aj cych zdrowiu ludzi i powoduj cych ska enie rodowiska.
2.7. Przechowywanie i sk adowanie materia ów

Materia y do oznakowania cienko- i grubowarstwowego nawierzchni powinny

81

zachowa sta
swoich w ciwo ci chemicznych i fizykochemicznych przez okres co
najmniej 6 miesi cy sk adowania w warunkach okre lonych przez producenta.
Materia y do poziomego oznakowania dróg nale y przechowywa w magazynach
odpowiadaj cych zaleceniom producenta, zw aszcza zabezpieczaj cych je od
napromieniowania s onecznego, opadów i temperatury.
18. 3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 3.
3.2. Sprz t do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przyst puj cy do wykonania oznakowania poziomego, w zale no ci od
zakresu robót, powinien wykaza si mo liwo ci korzystania z nast puj cego sprz tu,
zaakceptowanego przez In yniera:
szczotek mechanicznych (zaleca si stosowanie szczotek wyposa onych w urz dzenia
odpylaj ce) oraz szczotek r cznych,
frezarek,
spr arek,
malowarek,
uk adarek mas chemoutwardzalnych,
sprz tu do bada , okre lonego w SST.
Wykonawca powinien zapewni odpowiedni jako , ilo i wydajno malowarek
lub uk adarek proporcjonaln do wielko ci i czasu wykonania ca ego zakresu robót.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 4.
4.2. Przewóz materia ów do poziomego znakowania dróg

Materia y do poziomego znakowania dróg nale y przewozi w opakowaniach
zapewniaj cych szczelno , bezpieczny transport i zachowanie wymaganych w ciwo ci
materia ów. Pojemniki powinny by oznakowane zgodnie z norm PN-O-79252 [2]. W
przypadku materia ów niebezpiecznych opakowania powinny by oznakowane zgodnie z
rozporz dzeniem Ministra Zdrowia [13].
Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne oraz farby i masy nale y
transportowa zgodnie z postanowieniami umowy mi dzynarodowej [14] dla transportu
drogowego materia ów palnych, klasy 3, oraz szczegó owymi zaleceniami zawartymi w
karcie charakterystyki wyrobu sporz dzonej przez producenta. Wyroby, wy ej wymienione,
nie posiadaj ce karty charakterystyki nie powinny by dopuszczone do transportu.
Pozosta e materia y do znakowania poziomego nale y przewozi krytymi rodkami
transportowymi, chroni c opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C81400 [1] oraz zgodnie z prawem przewozowym.
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. Nowe i odnowione nawierzchnie dróg przed otwarciem do ruchu musz by
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oznakowane zgodnie z dokumentacj projektow .
5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna
wynosi co najmniej 5oC, a wilgotno wzgl dna powietrza powinna by zgodna z
zaleceniami producenta lub wynosi co najwy ej 85%.
5.3. Jednorodno

nawierzchni znakowanej

Poprawno wykonania znakowania wymaga jednorodno ci nawierzchni znakowanej.
Nierówno ci i/lub miejsca napraw cz stkowych nawierzchni, które nie wyró niaj si od
starej nawierzchni i nie maj wi kszego rozmiaru ni 15% powierzchni znakowanej, uznaje
si za powierzchnie jednorodne.
5.4. Przygotowanie pod

a do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego nale y oczy ci powierzchni nawierzchni
malowanej z py u, kurzu, piasku, smarów, olejów i innych zanieczyszcze , przy u yciu
sprz tu wymienionego w SST i zaakceptowanego przez In yniera.
Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi
by czysta i sucha.
Na nawierzchni betonowej (np. kostka brukowa) przed wykonaniem oznakowania
cienkowarstwowego i grubowarstwowego nale y zastosowa podk ad gruntuj cy.
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga okre lonych
powy ej nie podlegaj odr bnej zap acie i s uwzgl dnione w cenie jednostkowej za m2
oznakowania.
5.5. Przedznakowanie

W celu dok adnego wykonania poziomego oznakowania drogi, mo na wykona
przedznakowanie, stosuj c si do ustale zawartych w dokumentacji projektowej, w
za czniku nr 2 do rozporz dzenia Ministra Infrastruktury [7], SST i wskazaniach In yniera.
Do wykonania przedznakowania mo na stosowa nietrwa farb , np. farb silnie
rozcie czon rozpuszczalnikiem. Zaleca si wykonywanie przedznakowania w postaci
cienkich linii lub kropek. Pocz tek i koniec znakowania nale y zaznaczy ma kresk
poprzeczn .
W przypadku odnawiania oznakowania drogi, gdy stare oznakowanie jest
wystarczaj co czytelne i zgodne z dokumentacj projektow , mo na przedznakowania nie
wykonywa .
5.6. Wykonanie oznakowania drogi
5.6.1. Dostarczenie materia ów i spe nienie zalece producenta materia ów

Materia y do znakowania drogi, spe niaj ce wymagania podane w punkcie 2, powinny
by dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z
zaleceniami SST, producenta oraz wymaganiami znajduj cymi si w aprobacie technicznej.
5.6.2. Wykonanie oznakowania drogi materia ami cienkowarstwowymi
Wykonanie znakowania powinno by zgodne z zaleceniami producenta materia ów, a
w przypadku ich braku lub niepe nych danych - zgodne z poni szymi wskazaniami.
Farb do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania nale y wymiesza
w czasie od 2 do 4 minut do uzyskania pe nej jednorodno ci. Przed lub w czasie nape niania
zbiornika malowarki zaleca si przecedzi farb przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosowa do
malowania mechanicznego farby, w której osad na dnie opakowania nie daje si ca kowicie
wymiesza lub na jej powierzchni znajduje si ko uch.

83

Farb nale y nak ada równomiern warstw o grubo ci ustalonej w SST, zachowuj c
wymiary i ostro kraw dzi. Grubo nanoszonej warstwy zaleca si kontrolowa przy
pomocy grzebienia pomiarowego na p ytce szklanej lub metalowej podk adanej na drodze
malowarki. Ilo farby zu yta w czasie prac, okre lona przez rednie zu ycie na metr
kwadratowy nie mo e si ró ni od ilo ci ustalonej, wi cej ni o 20%.
Wszystkie wi ksze prace powinny by wykonane przy u yciu samojezdnych
malowarek z automatycznym podzia em linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew.
materia em uszorstniaj cym. W przypadku mniejszych prac, wielko , wydajno i jako
sprz tu nale y dostosowa do zakresu i rozmiaru prac. Decyzj dotycz
rodzaju sprz tu i
sposobu wykonania znakowania podejmuje In ynier na wniosek Wykonawcy.
5.6.3. Wykonanie oznakowania drogi materia ami grubowarstwowymi
Wykonanie oznakowania powinno by zgodne z zaleceniami producenta materia ów, a
w przypadku ich braku lub niepe nych danych - zgodne z poni szymi wskazaniami.
Materia znakuj cy nale y nak ada w formie oznakowania strukturalnego o grubo ci
4,0-5,0 mm zachowuj c wymiary i ostro kraw dzi. Grubo nanoszonej warstwy zaleca si
kontrolowa przy pomocy grzebienia pomiarowego na p ytce szklanej lub metalowej,
podk adanej na drodze malowarki. Ilo materia u zu yta w czasie prac, okre lona przez
rednie zu ycie na metr kwadratowy, nie mo e si ró ni od ilo ci ustalonej, wi cej ni o
20%.
W przypadku mas chemoutwardzalnych wszystkie wi ksze prace (linie kraw dziowe,
segregacyjne na d ugich odcinkach dróg) powinny by wykonywane przy u yciu urz dze
samojezdnych z automatycznym podzia em linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew.
materia em uszorstniaj cym. W przypadku mniejszych prac, wielko , wydajno i jako
sprz tu nale y dostosowa do ich zakresu i rozmiaru. Decyzj dotycz
rodzaju sprz tu i
sposobu wykonania znakowania podejmuje In ynier na wniosek Wykonawcy. W przypadku
znakowania nawierzchni betonowej nale y przed aplikacj usun warstw powierzchniow
betonu metod frezowania, rutowania lub waterblasting, aby zlikwidowa pozosta ci
mleczka cementowego i uszorstni powierzchni . Po usuni ciu warstwy powierzchniowej
betonu, nale y powierzchni znakowan umy wod pod ci nieniem oraz zagruntowa
rodkiem wskazanym przez producenta masy (podk ad, grunt, primer) w ilo ci przez niego
podanej.
W przypadku dwusk adnikowych mas chemoutwardzalnych prace mo na wykonywa
cznie, przy u yciu prostych urz dze np. typu „Plastomarker” w sposób zaakceptowany
przez inspektora nadzoru.
5.7. Usuwanie oznakowania poziomego

W przypadku konieczno ci usuni cia istniej cego oznakowania poziomego, czynno
nale y wykona skutecznie, jak najmniej uszkadzaj c nawierzchni .
Zaleca si wykonywa usuwanie oznakowania:
cienkowarstwowego, metod : frezowania mechanicznego lub wod pod wysokim
ci nieniem (waterblasting), piaskowania,
rutowania, trawienia, wypalania lub
zamalowania,
grubowarstwowego, metod piaskowania, kulkowania, frezowania,
punktowego, prostymi narz dziami mechanicznymi.
rodki zastosowane do usuni cia oznakowania nie mog wp ywa ujemnie na
przyczepno nowego oznakowania do pod a, na jego szorstko , trwa
oraz na
ciwo ci pod a.
Usuwanie oznakowania na czas robót drogowych mo e by wykonane przez
zamalowanie nietrwa farb barwy czarnej.
Materia y pozosta e po usuni ciu oznakowania nale y usun z drogi tak, aby nie
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zanieczyszcza y rodowiska, w miejsce zaakceptowane przez In yniera.
5.8. Odnowa oznakowania poziomego

Odnawianie oznakowania poziomego, wykonywanego w przypadku utraty wymaga
jednej z w ciwo ci, nale y wykona materia em o sprawdzonej dobrej przyczepno ci do
starej warstwy.
Jako zasad mo na przyj , e oznakowanie wykonane farbami akrylowymi, nale y
odnawia tak e farbami akrylowymi, oznakowanie grubowarstwowe wykonane masami
termoplastycznymi lub chemoutwardzalnymi – po uprzednim sfrezowaniu nale y uzupe ni
mas chemoutwardzaln zalecan przez producenta.
Ilo stosowanego do odnowienia materia u, nale y dobra w zale no ci od rodzaju i
stanu oznakowania odnawianego, kieruj c si wskazówkami producenta materia u i
zaleceniami In yniera.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

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

a i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by ca kowicie
czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno by wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.
6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego

6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego
6.3.1.1. Zasady

Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celu okre lenia w ciwo ci
oznakowania dróg w czasie ich u ytkowania. Wymagania okre la si kilkoma parametrami
reprezentuj cymi ró ne aspekty w ciwo ci oznakowania dróg wed ug PN-EN 1436:2000 [4]
i PN-EN 1436:2000/A1:2005 [4a].
Badania wst pne, dla których okre lono pierwsze wymaganie, s wykonywane w celu
kontroli przed odbiorem. Powinny by wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu.
Kolejne badania kontrolne nale y wykonywa po okresie, od 3 do 6 miesi cy po wykonaniu i
przed up ywem 1 roku, oraz po 2, 3 i 4 latach dla materia ów o trwa ci d szej ni 1 rok.
6.3.1.2. Widzialno

w dzie

Widzialno oznakowania w dzie jest okre lona wspó czynnikiem luminancji i
barw oznakowania wyra on wspó rz dnymi chromatyczno ci.
Warto wspó czynnika powinna wynosi dla oznakowania nowego w terminie od
14 do 30 dnia po wykonaniu, barwy:
bia ej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej 0,40, klasa B3,
bia ej, na nawierzchni betonowej, co najmniej 0,50, klasa B4,
Warto wspó czynnika powinna wynosi po 30 dniu od wykonania dla ca ego
okresu u ytkowania oznakowania, barwy:
bia ej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej 0,30, klasa B2,
bia ej, na nawierzchni betonowej, co najmniej 0,40, klasa B3,
Barwa oznakowania powinna by okre lona wg PN-EN 1436:2000 [4] przez
wspó rz dne chromatyczno ci x i y, które dla suchego oznakowania powinny le
w
obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty naro ne podane w tablicy 1.
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Tablica 1. Punkty naro ne obszarów chromatyczno ci oznakowa dróg
Punkt naro ny nr
Oznakowanie bia e

x
y

1

2

3

4

0,355
0,355

0,305
0,305

0,285
0,325

0,335
0,375

Pomiar wspó czynnika luminancji mo e by zast piony pomiarem wspó czynnika
luminancji w wietle rozproszonym Qd, wg PN-EN 1436:2000 [4] lub wg POD-97 [9] i POD2006 (po wydaniu) [10].
Do okre lenia odbicia wiat a dziennego lub odbicia o wietlenia drogi od
oznakowania stosuje si wspó czynnik luminancji w wietle rozproszonym Qd.
Warto wspó czynnika Qd dla oznakowania nowego w ci gu 14 - 30 dni po
wykonaniu powinna wynosi dla oznakowania wie ego, barwy:
bia ej, co najmniej 130 mcd m-2 lx-1 (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3,
bia ej, co najmniej 160 mcd m-2 lx-1 (nawierzchnie betonowe), klasa Q4,
Warto wspó czynnika Qd powinna wynosi dla oznakowania eksploatowanego po
30 dniu od wykonania, w ci gu ca ego okresu u ytkowania, barwy:
bia ej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1(nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2,
bia ej, co najmniej 130 mcd m-2 lx-1(nawierzchnie betonowe), klasa Q3,
6.3.1.3. Widzialno

w nocy

Za miar widzialno ci w nocy przyj to powierzchniowy wspó czynnik odblasku RL,
okre lany wed ug PN-EN 1436:2000 [4] z uwzgl dnieniem podzia u na klasy PN-EN
1436:2000/A1:2005 [4a].
Warto wspó czynnika RL powinna wynosi dla oznakowania nowego (w stanie
suchym) w ci gu 14 - 30 dni po wykonaniu, barwy:
bia ej, na autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o pr dko ci 100 km/h lub
o nat eniu ruchu > 2 500 pojazdów rzeczywistych na dob na pas, co najmniej 250 mcd
m-2 lx-1, klasa R4/5,
bia ej, na pozosta ych drogach, co najmniej 200 mcd m-2 lx-1, klasa R4,
Warto wspó czynnika RL powinna wynosi dla oznakowania eksploatowanego w
ci gu od 2 do 6 miesi cy po wykonaniu, barwy:
bia ej, na autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o pr dko ci 100 km/h lub
o nat eniu ruchu > 2 500 pojazdów rzeczywistych na dob na pas, co najmniej 200 mcd
m-2 lx-1, klasa R4,
bia ej, na pozosta ych drogach, co najmniej 150 mcd m-2 lx-1, klasa R3
Warto wspó czynnika RL powinna wynosi dla oznakowania eksploatowanego od 7
miesi ca po wykonaniu, barwy:
bia ej, na autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o pr dko ci 100 km/h lub
o nat eniu ruchu > 2 500 pojazdów rzeczywistych na dob na pas, co najmniej 150 mcd
m-2 lx-1, klasa R3,
bia ej, na pozosta ych drogach, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1 , klasa R2,
Na nawierzchniach o grubej makroteksturze, takich jak: powierzchniowe utrwalanie
oraz na nawierzchniach niejednorodnych mo na wyj tkowo, tylko na drogach okre lonych w
tablicy 5, dopu ci warto wspó czynnika odblasku RL = 70 mcd m-2 lx-1, klasa R1 dla
oznakowania cienkowarstwowego eksploatowanego od 6 miesi ca po wykonaniu.
Na nawierzchniach nowych lub odnowionych z warstw cieraln z SMA zaleca si
stosowa materia y grubowarstwowe.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach mo liwe jest ustalenie w SST wy szych

86

klas wymaga wg PN-EN 1436:2000/A1:2005 [4a].
Warto wspó czynnika RL powinna wynosi dla oznakowania profilowanego,
nowego (w stanie wilgotnym) i eksploatowanego w okresie gwarancji wg PN-EN 1436:2000
[4] zmierzona od 14 do 30 dni po wykonaniu, barwy:
bia ej, co najmniej 50 mcd m-2 lx-1, klasa RW3,
w okresie eksploatacji co najmniej 35 mcd m-2 lx-1, klasa RW2.
Powy sze wymaganie dotyczy jedynie oznakowa profilowanych, takich jak
oznakowanie strukturalne wykonywane masami termoplastycznymi, ta mami w postaci np.
poprzecznych wygarbie (baretek), drop-on-line, itp.
Wykonywanie pomiarów na oznakowaniu ci ym z naniesionymi wygarbieniami
mo e by wykonywane tylko metoda dynamiczn . Pomiar aparatami r cznymi jest albo
niemo liwy albo obci ony du ym b dem.
Wykonywanie pomiarów odblaskowo ci na pozosta ych typach oznakowania
strukturalnego, z uwagi na jego nieca kowite i niejednorodne pokrycie powierzchni
oznakowania, jest obarczone wi kszym b dem ni na oznakowaniach pe nych. Dlatego
podczas odbioru czy kontroli, nale y przyj jako dopuszczalne warto ci wspó czynnika
odblasku o 20% ni sze od przyj tych w SST.
6.3.1.4. Szorstko

oznakowania

Miar szorstko ci oznakowania jest warto wska nika szorstko ci SRT (Skid
Resistance Tester) mierzona wahad em angielskim, wg PN-EN 1436:2000 [4] lub POD-97 [9]
i POD-2006 (po wydaniu) [10]. Warto SRT symuluje warunki, w których pojazd
wyposa ony w typowe opony hamuje z blokad kó przy pr dko ci 50 km/h na mokrej
nawierzchni.
Wymaga si , aby warto wska nika szorstko ci SRT wynosi a na oznakowaniu:
w ci gu ca ego okresu u ytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1).
Wykonywanie pomiarów wska nika szorstko ci SRT dotyczy oznakowa jednolitych,
askich, wykonanych farbami, masami termoplastycznymi i ta mami. Pomiar na
oznakowaniu strukturalnym jest, je li mo liwy, to nie miarodajny. W przypadku oznakowania
z wygarbieniami i punktowymi elementami odblaskowymi pomiar nie jest mo liwy.
UWAGA: Wska nik szorstko ci SRT w normach powierzchniowych zosta nazwany PTV
(Polishing Test Value) za PN-EN 13 036-4:2004(U)[6a]. Metoda pomiaru i sprz t do jego
wykonania s identyczne z przyj tymi w PN-EN 1436:2000[4] dla oznakowa poziomych.
6.3.1.5. Trwa

oznakowania

Trwa
oznakowania cienkowarstwowego oceniana jako stopie zu ycia w 10stopniowej skali LCPC okre lonej w POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10] powinna
wynosi po 12-miesi cznym okresie eksploatacji oznakowania: co najmniej 6.
Taka metoda oceny znajduje szczególnie zastosowanie do oceny przydatno ci
materia ów do poziomego oznakowania dróg.
W stosunku do materia ów grubowarstwowych i ta m ocena ta jest stosowana dopiero
po 2, 3, 4, 5 i 6 latach, gdy w oznakowaniu pojawiaj si przetarcia do nawierzchni. Do oceny
materia ów strukturalnych, o nieci ym pokryciu nawierzchni metody tej nie stosuje si .
W celach kontrolnych trwa
jest oceniana po rednio przez sprawdzenie spe niania
wymaga widoczno ci w dzie , w nocy i szorstko ci.
6.3.1.6. Czas schni cia oznakowania (wzgl dnie czas do przejezdno ci oznakowania)
Za czas schni cia oznakowania przyjmuje si czas up ywaj cy mi dzy wykonaniem
oznakowania a jego oddaniem do ruchu.
Czas schni cia oznakowania nie powinien przekracza czasu gwarantowanego przez
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producenta, z tym e nie mo e przekracza 2 godzin w przypadku wymalowa nocnych i 1
godziny w przypadku wymalowa dziennych. Metoda oznaczenia czasu schni cia znajduje
si w POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10].
6.3.1.7. Grubo

oznakowania

Grubo oznakowania, tj. podwy szenie ponad górn powierzchni nawierzchni,
powinna wynosi dla:
a) oznakowania cienkowarstwowego (grubo na mokro bez kulek szklanych), co najwy ej
0,89 mm,
b) oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego strukturalnego – 4,0-5,0 mm.
Wymagania te nie obowi zuj , je li nawierzchnia pod znakowaniem jest
wyfrezowana.
Kontrola grubo ci oznakowania jest istotna w przypadku, gdy Wykonawca nie udziela
gwarancji lub gdy nie s wykonywane pomiary kontrolne za pomoc aparatury lub poprzez
ocen wizualn .
6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materia u cienkowarstwowego lub
grubowarstwowego
Wykonawca wykonuj c znakowanie poziome z materia u cienko- lub
grubowarstwowego przeprowadza przed rozpocz ciem ka dej pracy oraz w czasie jej
wykonywania, co najmniej raz dziennie, nast puj ce badania:
a) przed rozpocz ciem pracy:
sprawdzenie oznakowania opakowa ,
wizualn ocen stanu materia u, w zakresie jego jednorodno ci i widocznych wad,
pomiar wilgotno ci wzgl dnej powietrza,
pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
badanie lepko ci farby, wg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10],
b) w czasie wykonywania pracy:
pomiar grubo ci warstwy oznakowania,
pomiar czasu schni cia, wg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10],
wizualn ocen równomierno ci roz enia kulek szklanych podczas objazdu w nocy,
pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodno z dokumentacj projektow i
za cznikiem nr 2 do rozporz dzenia Ministra Infrastruktury [7],
wizualn ocen równomierno ci skropienia (roz enia materia u) na ca ej szeroko ci
linii,
oznaczenia czasu przejezdno ci, wg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10].
Protokó z przeprowadzonych bada wraz z jedn próbk , jednoznacznie oznakowan ,
na blasze (300 x 250 x 1,5 mm) Wykonawca powinien przechowa do czasu up ywu okresu
gwarancji.
Do odbioru i w przypadku w tpliwo ci dotycz cych wykonania oznakowania
poziomego, In ynier mo e zleci wykonanie bada :
widzialno ci w nocy,
widzialno ci w dzie ,
szorstko ci,
odpowiadaj cych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych wed ug metod
okre lonych w Warunkach technicznych POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10]. Je eli
wyniki tych bada wyka wadliwo wykonanego oznakowania to koszt bada ponosi
Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiaj cy. Badania powinien zleca
Zamawiaj cy do niezale nego laboratorium badawczego, co gwarantuje wi ksza
wiarygodno wyników.
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W przypadku wykonywania pomiarów wspó czynnika odblaskowo ci i
wspó czynników luminancji aparatami r cznymi cz stotliwo pomiarów nale y dostosowa
do d ugo ci badanego odcinka, zgodnie z tablic 2. W ka dym z mierzonych punktów nale y
wykona po 5 odczytów wspó czynnika odblasku i po 3 odczyty wspó czynników luminancji
w odleg ci jeden od drugiego minimum 1 m.
Tablica 2. Cz stotliwo

pomiarów wspó czynników odblaskowo ci i luminancji

aparatami r cznymi

Lp.
1
2
3
4
5

ugo

odcinka, km Cz stotliwo

od 0 do 3
od 3 do 10
od 10 do 20
od 20 do 30
powy ej 30

Warto
odcinka.

Minimalna ilo
pomiarów
3-6
11
11
11
> 11

pomiarów, co najmniej

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

wska nika szorstko ci zaleca si oznaczy w 2 – 4 punktach oznakowania

6.3.4. Zbiorcze zestawienie wymaga dla materia ów i oznakowa
W tablicy 3 podano zbiorcze zestawienie dla materia ów. W tablicy 4 podano zbiorcze
zestawienie dla oznakowa na autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o
pr dko ci 100 km/h lub o nat eniu ruchu > 2 500 pojazdów rzeczywistych na dob na pas.
W tablicy 5 podano zbiorcze zestawienie dla oznakowa na pozosta ych drogach.

Tablica 3. Zbiorcze zestawienie wymaga dla materia ów
Lp.
1

2

ciwo
Zawarto sk adników lotnych w materia ach do znakowania
rozpuszczalników organicznych
rozpuszczalników aromatycznych
benzenu i rozpuszczalników chlorowanych

Wymagania

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

25
8
0

%

1,5
20

miesi ce

6

ciwo ci kulek szklanych
wspó czynnik za amania wiat a

3

Jednostk
a

zawarto kulek z defektami
Okres sta ci w ciwo ci materia ów do znakowania przy
sk adowaniu

Tablica 4.
Zbiorcze zestawienie wymaga dla oznakowa na autostradach, drogach
ekspresowych oraz na drogach o pr dko ci 100 km/h lub o nat eniu ruchu > 2 500
pojazdów rzeczywistych na dob na pas
Lp.

ciwo

Jednostka Wymagan Klas
ia
a
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Lp.

ciwo

1 Wspó czynnik odblasku RL dla oznakowania nowego (w
ci gu 14 - 30 dni po wykonaniu) w stanie suchym barwy
bia ej
2
Wspó czynnik odblasku RL dla oznakowania suchego w
okresie od 1 do 6 miesi cy po wykonaniu, barwy bia ej
3

Wspó czynnik odblasku RL dla oznakowania suchego od 7
miesi ca po wykonaniu barwy bia ej
Wspó czynnik odblasku RL dla grubowarstwowego
strukturalnego oznakowania wilgotnego od 14 do 30 dnia
po wykonaniu, barwy bia ej
Wspó czynnik odblasku RL dla grubowarstwowego
strukturalnego oznakowania wilgotnego po 30 dniu od
wykonania, barwy bia ej
Wspó czynnik luminancji dla oznakowania nowego (od
14 do 30 dnia po wykonaniu) barwy:
bia ej na nawierzchni asfaltowej
bia ej na nawierzchni betonowej
Wspó czynnik luminancji dla oznakowania
eksploatowanego (po 30 dniu od wykonania) barwy:
- bia ej na nawierzchni asfaltowej
- bia ej na nawierzchni betonowej
Wspó czynnik luminancji w wietle rozproszonym Qd
(alternatywnie do ) dla oznakowania nowego w ci gu od
14 do 30 dnia po wykonaniu, barwy:
bia ej na nawierzchni asfaltowej
bia ej na nawierzchni betonowej

4

5

6

7

8

9

Wspó czynnik luminancji w wietle rozproszonym Qd
(alternatywnie do ) dla oznakowania eksploatowanego w
ci gu ca ego okresu eksploatacji po 30 dniu od wykonania,
barwy:
bia ej na nawierzchni asfaltowej
bia ej na nawierzchni betonowej

10
11

Szorstko

oznakowania eksploatowanego

Trwa
oznakowania cienkowarstwowego po 12
miesi cach:
12 Czas schni cia materia u na nawierzchni
w dzie
w nocy

Jednostka Wymagan Klas
ia
a
mcd m-2
lx-1

250

R4/5

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

200

R4

150

R3

mcd m-2
lx-1

50

RW
3

mcd m-2
lx-1

35

RW
2

-

0,40
0,50

B3
B4

-

0,30
0,40

B2
B3

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

130
160

Q3
Q4

mcd m-2
lx-1
mcd m-2
lx-1
Wska nik
SRT
skala
LCPC

100
130

Q2
Q3

45
6

S1
-

h
h

1
2

-

Tablica 5.
Zbiorcze zestawienie wymaga dla oznakowa na pozosta ych drogach nie
wymienionych w tablicy 4
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Lp.
1

2

3
4

5

6

7

8

9

ciwo
Wspó czynnik odblasku RL dla oznakowania nowego
(w ci gu 14 - 30 dni po wykonaniu) w stanie suchym
barwy bia ej,
Wspó czynnik odblasku RL dla oznakowania
eksploatowanego od 2 do 6 miesi cy po wykonaniu,
barwy bia ej,
Wspó czynnik odblasku RL dla oznakowania suchego
od 7 miesi ca po wykonaniu barwy bia ej
Wspó czynnik odblasku RL dla grubowarstwowego
strukturalnego oznakowania wilgotnego od 14 do 30
dnia po wykonaniu, barwy bia ej
Wspó czynnik odblasku RL dla grubowarstwowego
strukturalnego oznakowania wilgotnego po 30 dniu od
wykonania, barwy bia ej
Wspó czynnik luminancji dla oznakowania nowego
(od 14 do 30 dnia po wykonaniu) barwy:
bia ej na nawierzchni asfaltowej,
bia ej na nawierzchni betonowej,
Wspó czynnik luminancji dla oznakowania
eksploatowanego (po 30 dniu od wykonania) barwy
bia ej
Wspó czynnik luminancji w wietle rozproszonym Qd
(alternatywnie do ) dla oznakowania nowego w ci gu
od 14 do 30 dnia po wykonaniu, barwy:
bia ej na nawierzchni asfaltowej
bia ej na nawierzchni betonowej

Wspó czynnik luminancji w wietle rozproszonym Qd
(alternatywnie do ) dla oznakowania eksploatowanego
w ci gu ca ego okresu eksploatacji po 30 dniu od
wykonania, barwy:
bia ej na nawierzchni asfaltowej
bia ej na nawierzchni betonowej

10 Szorstko

oznakowania eksploatowanego

11 Trwa
oznakowania cienkowarstwowego po 12
miesi cach:
12 Czas schni cia materia u na nawierzchni
w dzie
w nocy

Jednostka Wymagani Klasa
a
mcd m-2
lx-1

200

R4

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

150

R3

100

R2

mcd m-2
lx-1

50

RW3

mcd m-2
lx-1

35

RW2

-

0,40
0,50

B3
B4

-

0,30

B2

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

130
160

Q3
Q4

mcd m-2
lx-1
mcd m-2
lx-1
Wska nik
SRT
skala
LCPC

100
130

Q2
Q3

45

S1

6

-

h
h

1
2

-

6.4. Tolerancje wymiarów oznakowania

6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania
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Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacj
projektow i za cznikiem nr 2 do rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. [7],
powinny odpowiada nast puj cym warunkom:
szeroko linii mo e ró ni si od wymaganej o 5 mm,
ugo linii mo e by mniejsza od wymaganej co najwy ej o 50 mm lub wi ksza co
najwy ej o 150 mm,
dla linii przerywanych, d ugo cyklu sk adaj cego si z linii i przerwy nie mo e odbiega
od redniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wi cej ni 50 mm d ugo ci wymaganej,
dla strza ek, liter i cyfr rozstaw punktów naro nikowych nie mo e mie wi kszej odchy ki
od wymaganego wzoru ni
50 mm dla wymiaru d ugo ci i 20 mm dla wymiaru
szeroko ci.
Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami
organizacji ruchu, nale y dok adnie usun zb dne stare oznakowanie.
6.4.2. Tolerancje przy odnawianiu istniej cego oznakowania
Przy odnawianiu istniej cego oznakowania nale y d
do pokrycia pe nej
powierzchni istniej cych 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-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow oznakowania poziomego jest m2 (metr kwadratowy)
powierzchni naniesionych oznakowa .
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow , SST i
wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt
6, da y wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, w zale no ci od przyj tego sposobu
wykonania robót, mo e by dokonany po:
oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
przedznakowaniu,
frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowania materia em grubowarstwowym,
usuni ciu istniej cego oznakowania poziomego,
wykonaniu podk adu (primera) na nawierzchni betonowej.
8.3. Odbiór ostateczny

Odbioru ostatecznego nale y dokona po ca kowitym zako czeniu robót.
8.4. Odbiór pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego nale y dokona po up ywie okresu gwarancyjnego.
Sprawdzeniu podlegaj cechy oznakowania okre lone niniejszym SST na podstawie bada
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wykonanych przed up ywem okresu gwarancyjnego.
Okres gwarancyjny:
a) dla oznakowania cienkowarstwowego: 6 miesi cy,
b) dla oznakowania grubowarstwowego: 36 miesi cy.
9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 9. Ponadto Zamawiaj cy powinien tak sformu owa umow , aby
Wykonawca musia doprowadzi oznakowanie do wymaga zawartych w SST w przypadku
zauwa enia niezgodno ci.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje:
prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót,
przygotowanie i dostarczenie materia ów,
oczyszczenie pod a (nawierzchni),
przedznakowanie,
naniesienie pow oki znaków na nawierzchni drogi o kszta tach i wymiarach zgodnych z
dokumentacj projektow i za cznikiem nr 2 do rozporz dzenia Ministra Infrastruktury
[7],
ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót,
przeprowadzenie pomiarów i bada laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.

19. 10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy

1. PN-89/C-81400
2. PN-85/O-79252

Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
Opakowania transportowe z zawarto ci . Znaki i znakowanie.
Wymagania podstawowe

3. PN-EN 1423:2000

Materia y do poziomego oznakowania dróg Materia y do posypywania. Kulki szklane,
kruszywo przeciwpo lizgowe i ich mieszaniny)

3a. PN-EN
1423:2001/A1:20
05
4. PN-EN
1436:2000

Materia y do poziomego oznakowania dróg Materia y do posypywania.
Kulki szklane, kruszywo przeciwpo lizgowe i ich mieszaniny (Zmiana
A1)
Materia y do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotycz ce
poziomego oznakowania dróg

4a. PN-EN
Materia y do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotycz ce
1436:2000/A1:20 poziomego oznakowania dróg (Zmiana A1)
05
5. PN-EN 1463-1:2000 Materia y do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy odblaskowe Cz

1:
Wymagania dotycz ce charakterystyki nowego elementu
Materia y do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy odblaskowe Cz
1:
5a. PN-EN 14631:2000/A1:2005
Wymagania dotycz ce charakterystyki nowego elementu (Zmiana A1)
5b. PN-EN 1463-2:2000 Materia y do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy odblaskowe Cz 2:
Badania terenowe
6. PN-EN 1871:2003 Materia y do poziomego oznakowania dróg. W ciwo ci fizyczne
Drogi samochodowe i lotniskowe – Metody bada – Cz
4: Metoda pomiaru oporów
6a. PN-EN 13036-4:
2004(U)
po lizgu/po lizgni cia na powierzchni: próba wahad a
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10.2. Przepisy zwi zane i inne dokumenty

7. Za cznik nr 2 do rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
Szczegó owe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)
8. Rozporz dzenie 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)
9. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97. Seria „I” - Informacje,
Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997
10. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-2006. Seria „I” - Informacje,
Instrukcje. IBDiM, Warszawa, w opracowaniu
11. Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 272 z pó niejszymi zmianami)
12. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemów oceny zgodno ci, wymaga jakie powinny spe nia notyfikowane jednostki
uczestnicz ce w ocenie zgodno ci oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011)
13. Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze nia 2003 r. w sprawie oznakowania
opakowa substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz.
1679)
14. Umowa europejska dotycz ca mi dzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych
(RID/ADR)
15. Rozporz dzenie 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)
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-07.02.01.

OZNAKOWANIE PIONOWE.
1. WST P.

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania
dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonaniem i odbiorem oznakowania
pionowego z folii odblaskowej typ 2 dla zadania – Przebudowa ulicy Starynowskiej
polegaj ca na budowie cie ki rowerowej na odcinku od ul Micha owskiego/Akacjowej
do ulicy Obozowej w Ko obrzegu”.
1.2 Zakres stosowania SST.
Niniejsza specyfikacja (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy, kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi zanych z
ustawieniem, kontrol i odbiorem znaków pionowych:
znaki rednie typu D, C
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami,
zwykle umieszczony na konstrukcji wsporczej.
1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni którego umieszczana jest tre
znaku. Tarcza mo e by wykonana z ró nych materia ów (stal, aluminium, tworzywa
syntetyczne itp.) - jako jednolita lub sk adana.
1.4.3. Lico znaku - przednia cz
znaku, s
ca do podania tre ci znaku. Lico znaku mo e
by wykonane jako malowane lub oklejane foli odblaskow . W przypadkach
szczególnych (znak z przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku mo e by
zatopione w tarczy znaku.
1.4.4. Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje w ciwo ci odblaskowe
(wykonane jest z materia u o odbiciu powrotnym - wspó dro nym).
1.4.5. Konstrukcja wsporcza znaku - s up (s upy), wysi gnik, wspornik itp., na którym
zamocowana jest tarcza znaku, wraz z elementami s
cymi do przymocowania tarczy
ruby, zaciski itp.).
1.4.6. Znak nowy - znak u ytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3
miesi cy od
daty produkcji.
1.5. Pozosta e okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 1.4.
1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 1.5.
2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania materia ów, ich sk adowania podano w SST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2 Dopuszczenie do stosowania .
Producent znaków drogowych powinien posiada dla swojego wyrobu aprobat
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techniczn , certyfikat zgodno ci nadany mu przez uprawnion jednostk certyfikuj , znak
budowlany „B” i wystawion przez siebie deklaracj zgodno ci, zgodnie z rozporz dzeniem
Ministra Infrastruktury . Folie odblaskowe stosowane na lica znaków drogowych powinny
posiada aprobat techniczn wydan przez uprawnion jednostk oraz deklaracje zgodno ci
wystawion przez producenta. S upki, blachy i inne elementy konstrukcyjne powinny mie
deklaracje zgodno ci z odpowiednimi normami. W za czniku nr 1 do rozporz dzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegó owych warunków technicznych
dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze bezpiecze stwa ruchu drogowego i
warunków ich umieszczania na drogach , podano szczegó owe informacje odno nie wymaga
dla znaków pionowych.
2.3 Zamocowanie znaków

Dozwolone jest stosowanie wy cznie typowych zamocowa , które zostan
zaakceptowane przez zarz d drogi i przez In yniera. Wszystkie ocynkowane czniki
metalowe przewidywane do mocowania mi dzy sob elementów konstrukcji wsporczych,
znaków jak ruby, listwy, wkr ty, nakr tki itp. powinny by czyste, g adkie, bez p kni ,
naderwa , rozwarstwie i wypuk ych karbów.
2.4 S upki i konstrukcje wsporcze

Powinny by wykonane z rury stalowej ocynkowanej z kotw betonow oraz za lepk .
W dolnej cz ci s upka winien znale si element kotwi cy, zapobiegaj cy wyrwaniu i
obróceniu konstrukcji. Dokumentacja przewiduje zastosowanie rur o rednicy 60 mm.
Rury musz odpowiada wymaganiom PN-H-74200:1998, PN-84/H-74220 lub innej
normy zaakceptowanej przez In yniera.
Powierzchnia zewn trzna i wewn trzna rur nie mo e wykazywa wad w postaci usek,
kni , zwalcowa i naderwa . Dopuszczalne s nieznaczne nierówno ci, pojedyncze rysy
wynikaj ce z procesu wytwarzania, mieszcz ce si w granicach dopuszczalnych odchy ek
wymiarowych. Ko ce rur musza by obci te równo i prostopadle do osi rury.
Po dane jest, aby rury by y dostarczane o d ugo ciach:
- dok adnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalna odchy ka ± 10 mm,
- wielokrotnych w stosunku do zamówionych d ugo ci dok adnych poni ej 3 m z naddatkiem
5 mm na ka de ci cie i z dopuszczalna odchy ka dla ca ej d ugo ci wielokrotnej, jak dla
ugo ci dok adnych.
Rury musza by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie mog przekracza 1,5
mm na 1 m d ugo ci rury. Rury musza by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych
przez PN-H-84023-07 lub inne normy.
Pow oki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych musza spe nia
wymagania PN-EN ISO 1461 i PN-EN 10240. Minimalna grubo pow oki cynkowej ma
wynosi 60 mm . Powierzchnia pow oki musi by ci a i jednorodna pod wzgl dem
ziarnisto ci. Nie mo e ona wykazywa widocznych wad jak rysy, p kni cia, p cherze lub
odstawanie pow oki od pod a.
2.5. Tarcza znaku
2.5.1. Trwa
materia ów na wp ywy zewn trzne
Materia y u yte na lico i tarcz znaku oraz po czenie lica znaku z tarcz znaku, a
tak e sposób wyko czenia znaku, musz wykazywa pe odporno na oddzia ywanie
wiat a, zmian temperatury, wp ywy atmosferyczne i wyst puj ce w normalnych warunkach
oddzia ywania chemiczne (w tym korozj elektrochemiczn ) - przez ca y czas trwa ci
znaku, okre lony przez wytwórc lub dostawc .
2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku
Producent lub dostawca znaku obowi zany jest przy dostawie okre li , uzgodnion z
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odbiorc , trwa
znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a tak e udost pni na
yczenie odbiorcy:
- instrukcj monta u znaku,
- dane szczegó owe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,
- instrukcj utrzymania znaku.
2.5.3. Materia y do wykonania tarczy znaku
Materia ami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego s : - blacha stalowa
cynkowana ogniowo
o grubo ci min. 1,25 mm wg PN-EN-10327:2005 lub PN-EN 10292:2003/A1:2004/A1:2005.
Tarcza tablicy o powierzchni > 1 m2 powinna by wykonana z blachy ocynkowanej ogniowo
o grubo ci min. 1,5 mm wg PN-EN 10327:2005 lub PN-EN 10292:2003/ A1:2004/A1:2005.
2.5.4. Tarcza znaku z blachy stalowej
Znaki i tablice powinny spe nia nast puj ce wymagania podane w tablicy 1.
Tablica 1.Wymagania dla znaków i tarcz znaków drogowych
Parametr

Jednostka

Wytrzyma
na obci enie
si naporu wiatru
Wytrzyma
na obci enie
skupione
Chwilowe odkszta cenie
zginaj ce
Chwilowe odkszta cenie skr tne

kN m-2

0,60

Klasa wg PNEN
128991:2005
WL2

kN

0,50

PL2

mm/m

25

TDB4

Odkszta cenie trwa e

klas
klas
klas
klas

stopie m

mm/m lub
stopie m

Rodzaj kraw dzi znaku

-

Przewiercanie lica znaku

-

Wymaganie

0,02
0,11
0,57
1,15
20 % odkszta cenia
chwilowego

TDT1
TDT3
TDT5
TDT6*

Zabezpieczona,
kraw
oczona,
zaginana, prasowana
lub
zabezpieczona
profilem
kraw dziowym
Lico znaku nie mo e
by przewiercone z
adnego powodu

E2

-

P3

TDT3 stosuje si dla tablic na 2 lub wi cej podporach,
TDT 5 dla tablic na jednej podporze,
TDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych,
TDT6 dla tablic na konstrukcjach wysi gnikowych

Przyj to zgodnie z tablic 1, e przy sile naporu wiatru równej 0,6 kN (klasa WL2),
chwilowe odkszta cenie zginaj ce, zarówno znak, jak i sam tarcz znaku nie mo e by
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wi ksze ni 25 mm/m (klasa TDB4).
2.5.5. Warunki wykonania tarczy znaku
Tarcze znaków powinny spe nia nast puj ce wymagania:
- kraw dzie tarczy znaku powinny by usztywnione na ca ym obwodzie poprzez ich
podwójne gi cie o promieniu gi cia nie wi kszym ni 10 mm w cznie z naro nikami lub
przez zamocowanie odpowiedniego profilu na ca ym obwodzie znaku,
- powierzchnia czo owa tarczy znaku powinna by równa – bez wgi , pofa dowa i otworów
monta owych. Dopuszczalna nierówno wynosi 1 mm/m,
- podwójna gi ta kraw
lub przymocowane do tylnej powierzchni profile monta owe
powinny usztywni tarcz znaku w taki sposób, aby wymagania podane w tablicy 1 by y
spe nione a zarazem stanowi y element konstrukcyjny do monta u do konstrukcji
wsporczej. Dopuszcza si maksymalne odkszta cenie trwa e do 20% odkszta cenia
odpowiedniej klasy na zginanie i skr canie,
- tylna powierzchnia tarczy powinna by zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi
pow okami chemicznymi oraz pow ok lakiernicz o grubo ci min. 60 m z proszkowych
farb poliestrowych ciemnoszarych matowych lub pó matowych w kolorze RAL 7037;
badania nale y wykonywa zgodnie z PN-88/C-81523 oraz PN-76/C-81521 w zakresie
odporno ci na dzia anie mg y solnej oraz wody.
Tarcze znaków i tablic o powierzchni > 1 m2 powinny spe nia dodatkowo nast puj ce
wymagania:
- naro niki znaku i tablicy powinny by zaokr glone, o promieniu zgodnym z wymaganiami
okre lonymi w za czniku nr 1 do rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. nie mniejszym jednak ni 30 mm, gdy wielko ci tego promienia nie wskazano,
- czenie poszczególnych segmentów tarczy (dla znaków wielkogabarytowych) wzd
poziomej lub pionowej kraw dzi powinno by wykonane w taki sposób, aby nie
wyst powa y przesuni cia i prze wity w miejscach ich czenia.
2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1. Wymagania dotycz ce powierzchni odblaskowej
Znaki drogowe odblaskowe wykonuje si przez naklejenie na tarcz znaku lica
wykonanego z samoprzylepnej, aktywowanej przez docisk, folii odblaskowej. Znaki drogowe
klasy A, B, C, D, E, F, G, T i urz dzenia bezpiecze stwa ruchu drogowego klasy U nie
odblaskowe, nie s dopuszczone do stosowania na drogach publicznych. Folia odblaskowa
(odbijaj ca powrotnie) powinna spe nia wymagania okre lone w aprobacie technicznej.
Lico znaku powinno by wykonane z samoprzylepnej folii odblaskowej o
ciwo ciach fotometrycznych i kolorymetrycznych typu 2 potwierdzonych uzyskanymi
aprobatami technicznymi dla poszczególnych typów folii, do nanoszenia barw innych ni
bia a mo na stosowa : farby transparentne do sitodruku, zalecane przez producenta danej
folii, transparentne folie ploterowe posiadaj ce aprobaty techniczne oraz w przypadku folii
typu 1 wycinane kszta ty z folii odblaskowych barwnych, dopuszcza si wycinanie kszta tów
z folii 2 typu pod warunkiem zabezpieczenia ich kraw dzi lakierem zalecanym przez
producenta folii, nie dopuszcza si stosowania folii o okresie trwa ci poni ej 10 lat do
znaków sta ych.
2.6.2.Wymagania jako ciowe znaku odblaskowego
Powierzchnia licowa znaku powinna by równa, g adka, bez rozwarstwie , p cherzy i
odkleje na kraw dziach. Na powierzchni mog wyst powa w obr bie jednego pola rednio
nie wi cej ni 0,7 b dów na powierzchni (kurz, p cherze) o wielko ci najwy ej 1 mm. Rysy
nie maj prawa wyst pi . Sposób po czenia folii z powierzchni tarczy znaku powinien
uniemo liwia jej od czenie od tarczy bez jej zniszczenia.
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Dok adno rysunku znaku powinna by taka, aby wady konturów znaku, które mog
powsta przy nanoszeniu farby na odblaskow powierzchni znaku, nie by y wi ksze ni
podane w dopuszczalnej tolerancji.
Lica znaków wykonane drukiem sitowym powinny by wolne od smug i cieni.
Kraw dzie lica znaku z folii typu 2 i folii pryzmatycznej powinny by odpowiednio
zabezpieczone np. przez lakierowanie lub ram z profilu ceowego. Pow oka lakiernicza w
kolorze RAL 7037 na tylnej stronie znaku powinna by równa, g adka bez smug i zacieków.
Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej.
2.6.3 Tolerancje wymiarowe znaków drogowych
2.6.3.1 Tolerancje wymiarowe dla grubo ci blach
Sprawdzenie rub mikrometryczn dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr.
1,25 - 1,5 mm wynosi - 0,14 mm.
2.6.3.2 Tolerancje wymiarowe dla grubo ci pow ok malarskich
Dla pow oki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubo ci 60 m wynosi
15 nm. Sprawdzenie wg PN-EN ISO 2808:2000 .
2.6.3.3 Tolerancje wymiarowe dla p asko ci powierzchni
Odchylenia od poziomu nie mog wynie wi cej ni 0,2 %, wyj tkowo do 0,5 %.
Sprawdzenie
szczelinomierzem.
2.6.3.4 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znaków
Sprawdzenie przymiarem liniowym:
– wymiary dla tarcz znaków o powierzchni < 1m2 podane nale y powi kszy o 10 mm i
wykona w tolerancji wymiarowej ± 5 mm,
– wymiary dla tarcz znaków i tablic o powierzchni > 1m2 wymiary wynikowe dla tablic
grupy E nale y powi kszy o 15 mm i wykona w tolerancji wymiarowej ± 10 mm.
2.6.3.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku
Sprawdzone przymiarem liniowym:
– tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drukiem sitowym wynosz ± 1,5 mm,
– tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metod wyklejania wynosz ± 2 mm,
– kontury rysunku znaku (obwódka i symbol) musz by równe z dok adno ci w ka dym
kierunku do 1,0 mm.
W znakach nowych na ka dym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4
cm nie mo e wyst powa wi cej ni 0,7 lokalnych usterek (za amania, p cherzyki) o
wymiarach nie wi kszych ni 1 mm w ka dym kierunku. Niedopuszczalne jest wyst powanie
jakichkolwiek zarysowa powierzchni znaku. Na znakach w okresie gwarancji, na ka dym z
fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza si do 2 usterek jak wy ej,
o wymiarach nie wi kszych ni 1 mm w ka dym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza si
do 3 zarysowa o szeroko ci nie wi kszej ni 0,8 mm i ca kowitej d ugo ci nie wi kszej ni
10 cm. Na ca kowitej d ugo ci znaku dopuszcza si nie wi cej ni 5 rys szeroko ci nie
wi kszej ni 0,8 mm i d ugo ci przekraczaj cej 10 cm - pod warunkiem, e zarysowania te nie
zniekszta caj tre ci znaku. Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza si równie lokalne
uszkodzenie folii o powierzchni nie przekraczaj cej 6 mm2 ka de – w liczbie nie wi kszej ni
pi na powierzchni znaku ma ego lub redniego, oraz o powierzchni nie przekraczaj cej 8
mm2 ka de - w liczbie nie wi kszej ni 8 na ka dym z fragmentów powierzchni znaku
du ego lub wielkiego (w czaj c znaki informacyjne) o wymiarach 1200 × 1200 mm.
Uszkodzenia folii nie mog zniekszta ca tre ci znaku - w przypadku wyst powania takiego
zniekszta cenia znak musi by bezzw ocznie wymieniony.
W znakach nowych niedopuszczalne jest wyst powanie jakichkolwiek rys,
si gaj cych przez warstw folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach eksploatowanych
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istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, e wyst puj ce w ich otoczeniu
ogniska korozyjne nie przekrocz wielko ci okre lonych poni ej.
W znakach eksploatowanych dopuszczalne jest wyst powanie co najwy ej dwóch
lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekraczaj cych 2,0 mm w ka dym kierunku na
powierzchni ka dego z fragmentów znaku o wymiarach 4 × 4 cm. W znakach nowych oraz w
znakach znajduj cych si w okresie wymaganej gwarancji adna korozja tarczy znaku nie
mo e wyst powa . Wymagana jest taka wytrzyma
po czenia folii odblaskowej z tarcz
znaku, by po zgi ciu tarczy o 90o przy promieniu uku zgi cia do 10 mm w adnym miejscu
nie uleg o ono zniszczeniu.
2.6.4. Obowi zuj cy system oceny zgodno ci
Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych wyrób, który posiada aprobat techniczn mo e by wprowadzony do
obrotu i stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadaj cym jego
ciwo ciom u ytkowym i przeznaczeniu, je eli producent dokona oceny zgodno ci,
wyda krajow deklaracj zgodno ci z aprobat techniczn i oznakowa wyrób budowlany
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. Zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 11 sierpnia 2004 r. oceny zgodno ci wyrobu z aprobat techniczn dokonuje producent,
stosuj c system 1.
2.7. Materia y do monta u znaków
Wszystkie czniki metalowe przewidywane do mocowania mi dzy sob elementów
konstrukcji wsporczych znaków jak ruby, listwy, wkr ty, nakr tki itp. powinny by czyste,
adkie, bez p kni , naderwa , rozwarstwie i wypuk ych karbów. czniki mog by
dostarczane w pude kach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zale no ci od
ich wielko ci. czniki powinny by ocynkowane ogniowo lub wykonane z materia ów
odpornych na korozj w czasie nie krótszym ni tarcza znaku i konstrukcja wsporcza.
2.8. Materia y do fundamentów znaków

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków i s upków nale y
wykona z betonu klasy C12/15, który powinien odpowiada wymaganiom wg normy PN-EN
206-1.
2.9. Przechowywanie i sk adowanie materia ów
Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od
materia ów dzia aj cych koroduj co i w warunkach zabezpieczaj cych przed uszkodzeniami.
3. SPRZ T

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
Przy wykonaniu oznakowania pionowego, przewozie, za adunku i wy adunku materia ów
mo na stosowa :
- ewentualnie wiertnice do wykonywania do ów pod s upki w gruncie zwi ym,
- betoniarki przewo ne do wykonywania fundamentów betonowych "na mokro",
rodki transportu materia ów,
- przewo ne zbiorniki do wody.
4. TRANSPORT

Transport znaków, konstrukcji wsporczych i osprz tu (uchwyty, ruby, nakr tki itp.)
powinien si odbywa rodkami transportowymi w sposób uniemo liwiaj cy ich przesuwanie
si w czasie transportu i uszkadzanie.
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5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 5.
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót

Oznakowanie pionowe i urz dzenia bezpiecze stwa ruchu musz by wykonane
zgodnie z za cznikiem 1 i 4 do rozporz dzenia ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegó owych warunków technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz
Urz dze bezpiecze stwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
Lokalizacja i wysoko zamocowania znaku powinny by zgodne z dokumentacj
projektow „Organizacja ruchu - projekt wykonawczy" i z „Rozporz dzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegó owych warunków technicznych dla
znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze bezpiecze stwa ruchu drogowego i
warunków ich umieszczenia na drogach - Za cznik nr 1 - Szczegó owe warunki techniczne
dla znaków drogowych pionowych i warunków ich umieszczania na drogach”.
Znaki winny by tak ustawiane, aby by y widoczne.
Je eli projektowane oznakowanie wprowadza zmian istniej cej organizacji ruchu zmiana ta wymaga nast puj cych czynno ci:
- og oszenie w prasie;
- oznakowanie uprzedzaj ce zmian organizacji ruchu;
- udzia Policji w momencie zmiany organizacji ruchu.
5.2. Roboty przygotowawcze

Lokalizacje znaków nale y okre la na podstawie planów sytuacyjnych oznakowania,
z jednoczesnym ostatecznym sprawdzeniem, czy znaki nie ograniczaj widoczno ci
kieruj cym ani pieszym.
Na rysunkach podano lokalizacje znaków . Odleg
ustawienia znaku od kraw dzi
jezdni ustali wg zasad ogólnych zawartych w "Szczegó owych warunkach…".
Wysoko ustawienia znaków na s upkach ustali wed ug zasad "Szczegó owych
warunków ..." i po sprawdzeniu widoczno ci.
Na odcinkach o przekroju ulicznym stosowa zasady jak dla ulic niezale nie od tego,
czy znak znajduje si na chodniku, na trawniku. Wszystkie znaki ustawia powy ej 2.20m na
istniej cych s upach.
5.3. Tolerancje ustawienia znaku pionowego
5.3.1. Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku :

-

odchy ka od pionu, nie wi cej ni ± 1 %,
odchy ka w wysoko ci umieszczenia znaku, nie wi cej ni ±2 cm,
odchy ka w odleg ci ustawienia znaku od kraw dzi jezdni nie wi cej ni ± 5 cm,
przy zachowaniu
minimalnej odleg ci umieszczenia znaku zgodnie z „Rozporz dzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia
03.07.2003r. - Za cznik nr 1 - Szczegó owe warunki techniczne dla znaków
drogowych pionowych i
warunków ich umieszczenia na drogach".

5.3.2. Trwa
wykonania znaku pionowego
Znak drogowy pionowy musi by wykonany w sposób trwa y, zapewniaj cy pe
czytelno przedstawionego na nim symbolu lub napisu w ca ym okresie jego u ytkowania,
przy czym wp ywy zewn trzne dzia aj ce na znak, nie mog powodowa zniekszta cenia
tre ci znaku.
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5.3.3.Tabliczka znamionowa znaku.
Ka dy wykonany znak drogowy oraz ka da konstrukcja wsporcza musi mie tabliczk
znamionow z :
a) numer i dat normy tj. PN-EN 12899-1:2005 ,
b) klasy istotnych w ciwo ci wyrobu,
c) miesi c i dwie ostatnie cyfry roku produkcji,
d) nazw , znak handlowy i inne oznaczenia identyfikuj ce producenta lub dostawc je li
nie jest producentem,
e) znak budowlany „B”,
f) numer aprobaty technicznej IBDiM,
g) numer certyfikatu zgodno ci i numer jednostki certyfikuj cej.
Oznakowania powinny by wykonane w sposób trwa y i wyra ny, czytelny z
normalnej odleg ci widzenia, a ca kowita powierzchnia naklejki nie by a wi ksza ni 30
cm2 . Czytelno i trwa
cechy na tylnej stronie tarczy znaku nie powinna by ni sza od
wymaganej trwa ci znaku. Naklejk nale y wykona z folii nieodblaskowej.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 6.
6.1. Badania w czasie wykonywania robót

6.1.1. Badania materia ów do wykonania fundamentów betonowych
Uwzgl dniaj c nieskomplikowany charakter robót fundamentowych Wykonawca jest
zwolniony z potrzeby wykonania bada materia ów dla tych robót.
6.1.2. Badania materia ów w czasie wykonywania robót
Wszystkie materia y dostarczone na budow powinny by sprawdzone w zakresie
powierzchni wyrobu
i jego wymiarów. Cz stotliwo bada i ocena ich wyników powinna by zgodna z
ustaleniami zawartymi
w tablicy 2.
Tablica 2. Cz stotliwo bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów
wyrobów dostarczonych przez producentów
Lp.

1

2

Rodzaj
badania

Liczba bada

Sprawdzenie od 5 do 10 bada z
powierzchni wybranych losowo
elementów w
ka dej dostarczonej
partii wyrobów
Sprawdzenie licz cej do 1000
elementów
wymiarów

Opis bada

Powierzchni zbada nieuzbrojonym okiem. Do ew.
sprawdzenia g boko ci wad u
dost pnych
narz dzi (np. linia ów z czujnikiem, suwmiarek,
mikrometrów itp.

Ocena
wyników
bada
Wyniki bada
powinny by
zgodne z
wymaganiami
punktu 2

Przeprowadzi uniwersalnymi przyrz dami
pomiarowymi lub sprawdzianami (np. linia ami,
przymiarami itp.)

W przypadkach budz cych w tpliwo ci mo na zleci uprawnionej jednostce zbadanie
ciwo ci dostarczonych wyrobów i materia ów w zakresie wymaga podanych w punkcie
2.
6.2. Kontrola w czasie wykonywania robót
W czasie wykonywania robót nale y sprawdza :
- zgodno
wykonania znaków pionowych z dokumentacj
(lokalizacja, wymiary,
wysoko zamocowania znaków),

projektow
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-

zachowanie dopuszczalnych odchy ek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5,

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiarowymi jest :
- szt. (sztuka) dla znaków pionowych.
8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow , SST i normami, je eli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wed ug punktu 6 da y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P ATNO CI

Ogólne warunki dotycz ce p atno ci podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej dla znaków drogowych obejmuje :
- roboty przygotowawcze,
- - zamocowanie tarcz znaków drogowych na s upkach, zgodnie z dokumentacj projektow i
specyfikacj techniczn ,
- przeprowadzenie pomiarów i bada wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy i normy
PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanie odporno ci pow oki lakierowanej na
dzia anie wody oraz oznaczanie nasi kliwo ci
PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ci gnione i walcowane na zimno ogólnego
zastosowania
PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane - Oznaczanie odporno ci pow oki na dzia anie mg y
solnej
PN-89/H-84023.07 Stal okre lonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
PN-EN 206-1:2003 Beton Cz
1: Wymagania, w ciwo ci, produkcja i zgodno
PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminium - Blachy, ta my i p yty - Tolerancje
kszta tu i wymiarów wyrobów walcowanych na zimno
PN-EN ISO 1461:2000 Pow oki cynkowe nanoszone na stal metod zanurzeniow
(cynkowanie jednostkowe) – wymaganie i badanie
PN-EN 10240:2001 Wewn trzne i/lub zewn trzne pow oki ochronne rur stalowych.
Wymagania dotycz ce pow ok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w
ocynkowniach zautomatyzowanych
PN-EN 10292:2003/A1:2004/A1:2005(U) Ta my i blachy ze stali o podwy szonej granicy
plastyczno ci powlekane ogniowo w sposób ci y do obróbki plastycznej
na zimno. Warunki techniczne dostawy
PN-EN 10327:2005(U) Ta my i blachy ze stali niskow glowych powlekane ogniowo w
sposób ci y do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne
dostawy
PN-EN 12767:2003 Bierne bezpiecze stwo konstrukcji wsporczych dla urz dze
drogowych. Wymagania i metody bada
PN-EN 12899-1:2005 Sta e, pionowe znaki drogowe - Cz
1: Znaki sta e
prEN 12899-5
Sta e, pionowe znaki drogowe - Cz
5 Badanie wst pne typu
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PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery - oznaczanie grubo ci pow oki
PN-91/H-93010 Stal. Kszta towniki walcowane na gor co
PN-S-02205:1998
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
1.Za czniki nr 1 i 4 do rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegó owych warunków technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze
bezpiecze stwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220,
poz. 2181)
2.Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz.2041)
3.Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowa nionych do ich wydawania (Dz. U. nr
249, poz. 2497)
4.CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface colours for visual signalling (Zalecenia
dla barw powierzchniowych sygnalizacji wizualnej)
5.CIE No. 54 Retroreflection definition and measurement (Powierzchniowy wspó czynnik
odblasku definicja i pomiary)
6.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)
7.Sta e odblaskowe znaki drogowe i urz dzenia bezpiecze stwa ruchu drogowego. Zalecenia
IBDiM do udzielania aprobat technicznych nr Z/2005-03-009
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.01.01

KRAW

NIK BETONOWE

1. WST P
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania
dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z ustawieniem kraw ników betonowych
dla zadania – „Przebudowa ulicy Starynowskiej polegaj ca na budowie cie ki
rowerowej na odcinku od ul Micha owskiego/Akacjowej do ulicy Obozowej w
Ko obrzegu”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wg pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót
zwi zanych z ustawieniem kraw ników betonowych 15/30 cm na awie betonowej zwyk ej i
z oporem z betonu C12/15 oraz kraw ników najazdowych 15/22 cm na awie z oporem z
betonu C12/15.
Zakres robót obejmuje równie wykonanie dodatkowych poszerze awy na korektach
wysoko ci jezdni.
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Kraw niki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczaj ce chodniki dla
pieszych, pasy dziel ce, wyspy kieruj ce oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2. Palisada betonowa – prefabrykowane belki betonowe maj ce na celu zabezpieczy
niewielkie nasypy przed osuwaniem
1.4.3. Pozosta e okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 1.5.
2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów i ich sk adowania, podano w SST D00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Stosowane materia y

Materia ami stosowanymi s :
kraw niki betonowe,
oporniki betonowe,
palisada betonowa
piasek na podsypk i do zapraw,
cement do podsypki i zapraw,
woda,
beton i materia y do wykonania awy pod kraw niki i palisad .
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2.3. Kraw niki betonowe

Kraw niki betonowe mog mie nast puj ce cechy charakterystyczne - kraw nik
mo e by produkowany:
- z jednego rodzaju betonu,
z ró nych betonów zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie cieralnej
(która na ca ej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna
powinna mie minimaln grubo 4 mm), sko ne kraw dzie kraw nika powy ej 2 mm
powinny by okre lone jako fazowane, z wymiarami deklarowanymi przez producenta,
kraw nik mo e mie profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (których nie uwzgl dnia si przy
okre laniu wymiarów nominalnych kraw nika);
2.3.1. Wymagania techniczne wobec kraw ników
Wymagania techniczne stawiane kraw nikom betonowym okre la PN-EN 1340 w
sposób przedstawiony w tablicy 1.
Tablica l. Wymagania wobec kraw nika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do
stosowania w warunkach kontaktu z sol odladzaj
w warunkach mrozu
Lp.

Cecha

1
1.1

Kszta t i wymiary
Warto ci dopuszczalnych odchy ek od
wymiarów nominalnych, z dok adno ci do
milimetra

1.2

Dopuszczalne odchy ki od p asko ci i
prostoliniowo ci, dla d ugo ci pomiarowej
300 mm
400 mm
500 mm
800 mm

Za cznik

C

±1,5mm
± 2,0 mm
± 2,5 mm
± 4,0 mm

ciwo ci fizyczne i mechaniczne
Odporno na zamra anie/ rozmra anie z
udzia em soli odladzaj cych

2.2

Wytrzyma
na zginanie Badanie nale y
przeprowadzi na 8 szt.

F

2.3

Trwa

F

2.4

Odporno

na cieranie

ugo : ± 1%, 4 mm i 10 mm
Inne wymiary z wyj tkiem promienia:
- dla powierzchni: ± 3%, 3 mm, 5 mm,
- dla innych cz ci: ± 5%, 3 mm, 10 mm

C

2
2.1

ze wzgl du na wytrzyma

Wymagania

D

GiH

Ubytek masy po badaniu: warto
Klasa
Charakterystyczna
wytrzyma

Ka dy pojedynczy
wynik, MPa
wytrz.
, MPa
4,0
5,0 (wytrzyma
Kraw 2 niki maj zadawalaj
trwa
) je li
spe nione s wymagania pktu 2.2 oraz poddawane s normalnej
konserwacji
Klasa odporno ci

4
2.5

Nasi kliwo

2.6

Odporno

E

3
3.1

Aspekty wizualne
Wygl d

na po lizg/ po lizgni cie

rednia < 0,5 kg/m2,

Odporno przy pomiarze na
tarczy Bohmego , wg za . H
normy - badanie alternatywne
<18000mm3/5000mm2

6% - wg PN-EN-1340

I

a)je li górna powierzchnia kraw nika nie by a szlifowana i/lub
polerowana - zadawalaj ca odporno ,
b)je li wyj tkowo wymaga si podania warto ci odporno ci na
po lizg/po lizgni cie - nale y zadeklarowa minimaln jej
warto pomierzon wg za . I normy (wahad owym przyrz dem
do badania tarcia),
c) trwa
odporno ci na po lizg/po lizgni cie w normalnych
warunkach u ytkowania kraw nika jest zadawalaj ca przez
ca y okres u ytkowania, pod warunkiem w ciwego
utrzymywania i gdy na znacznej cz ci nie zosta o ods oni te
kruszywo podlegaj ce intensywnemu polerowaniu.

J

a) powierzchnia kraw nika nie powinna mie rys i odprysków,
b) nie dopuszcza si rozwarstwie w kraw nikach
dwuwarstwowych
c) ewentualne wykwity nie s uwa ane za istotne
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3.2

Tekstura

J

a) kraw niki z powierzchni o specjalnej teksturze - producent
powinien okre li rodzaj tekstury,
b)tekstura powinna by porównana z próbkami dostarczonymi
przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorc ,
c)ró nice w jednolito ci tekstury, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we w ciwo ci surowców i warunków twardnienia,
nie s uwa ane za istotne

3.3

Zabarwienie

J

a) barwiona mo e by warstwa cieralna lub ca y element,
b)zabarwienie powinno by porównane z próbkami dostarczonymi
przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorc ,
c) ró nice w jednolito ci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami w ciwo ci surowców lub
warunków dojrzewania betonu, nie s uwa ane za istotne

W przypadku zastosowa kraw ników betonowych na powierzchniach innych ni
przewidziano w tablicy l (np. przy nawierzchniach wewn trznych, nie nara onych na kontakt
z sol odladzaj ), wymagania wobec kraw ników nale y odpowiednio dostosowa do
ustale PN-EN 1340.
ugo palisady
l = 100 cm (±3% z dok adno ci do mm nie mniej ni 4 mm i nie wi cej ni 10 mm)
Ø = 20cm (±5% nie wi cej ni 10 mm)
2.3.2. Sk adowanie kraw ników
Kraw niki betonowe mog by przechowywane na sk adowiskach otwartych,
posegregowane wed ug typów, rodzajów, kszta tów, cech fizycznych i mechanicznych,
wielko ci, wygl du itp.
Kraw niki betonowe nale y uk ada z zastosowaniem podk adek i przek adek
drewnianych o wymiarach: grubo 2,5 cm, szeroko 5 cm, d ugo ci min. 5 cm wi kszej od
szeroko ci kraw nika.
2.3.4. Sk adowanie
Kraw niki betonowe mog by przechowywane na sk adowiskach otwartych,
posegregowane wed ug typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielko ci.
Kraw niki betonowe nale y uk ada z zastosowaniem podk adek i przek adek
drewnianych o wymiarach: grubo 2,5 cm, szeroko 5 cm, d ugo min. 5 cm wi ksza ni
szeroko kraw nika.
2.4. Materia y na podsypk i do zapraw

Na podsypk cementowo-piaskow :
- mieszank cementu i piasku: z piasku naturalnego i cementu 32,5 spe niaj cego wymagania
PN-EN 197-1 oraz wody odpowiadaj cej wymaganiom PN-EN 1008:2003.
2.5. Materia y na awy

Do wykonania aw nale y stosowa :
a) dla awy betonowej pod kraw nik i palisad - beton klasy 12/15 wg PN-EN
206-1 , ( B15 wg PN-88/B-06250).
b) dla awy betonowej pod obrze e – beton klasy 8/10 wg PN-EN 206-1
c) pod opornik wzd alei platanów stosowa nale y aw piaskow
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 3.
3.2. Sprz t

Roboty wykonuje si r cznie przy zastosowaniu:
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betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowopiaskowej,
wibratorów p ytowych, ubijaków r cznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 4.
4.2. Transport kraw ników

Kraw niki betonowe mog by przewo one dowolnymi rodkami transportowymi.
Kraw niki betonowe uk ada nale y na rodkach transportowych w pozycji pionowej
z nachyleniem w kierunku jazdy.
Kraw niki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem si i uszkodzeniami
w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawa poza ciany rodka
transportowego wi cej ni 1/3 wysoko ci tej warstwy.
4.3. Transport pozosta ych materia ów

Transport cementu powinien si odbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
Kruszywa mo na przewozi dowolnym rodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materia ami. Podczas
transportu kruszywa powinny by zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne przed rozpyleniem.
Mas zalewow nale y pakowa w b bny blaszane lub beczki drewniane. Transport
powinien odbywa si w warunkach zabezpieczaj cych przed uszkodzeniem b bnów i
beczek.
Beton nale y przewozi samochodami przystosowanymi do transportu betonu.
5. WYKONANIE ROBÓT
a.

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
5.
5.2. Wykonanie koryta pod awy

Wymiary wykopu powinny odpowiada wymiarom awy w planie z uwzgl dnieniem
w szeroko ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wska nik zag szczenia dna wykonanego koryta pod aw powinien wynosi co
najmniej 0,97 wed ug normalnej metody Proctora.
5.3. Wykonanie aw

awy betonowe z oporem wykonuje si w szalowaniu. Beton roz cielony w
szalowaniu lub bezpo rednio w korycie powinien by wyrównywany warstwami.
Betonowanie aw nale y wykonywa zgodnie z wymaganiami PN-EN 206-1, przy czym
nale y stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wype nione bitumiczn mas zalewow .
5.4. Ustawienie kraw ników betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania kraw ników
wiat o (odleg
górnej powierzchni kraw nika od jezdni) powinno by zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej. Zaprojektowano 2 rodzaje wiat a kraw nika:
cz ciowo wtopione: 2 cm; wystaj ce:12 cm.
Zewn trzna ciana kraw nika od strony terenów zielonych powinna by po
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ustawieniu kraw nika obsypana piaskiem, wirem, t uczniem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.
5.4.2. Ustawienie kraw ników na awie betonowej
Przy wbudowywaniu kraw nika nale y bezwzgl dnie przestrzega wytyczonej trasy
przebiegu kraw nika oraz usytuowania wysoko ciowego, zgodnego z Dokumentacj
Projektow . Dopuszczalne odst pstwa od Dokumentacji Projektowej, to ± l cm w niwelecie
kraw nika i ± 5 cm w usytuowaniu poziomym.
Ustawianie kraw ników na awie betonowej wykonane b
na podsypce cementowopiaskowej gr. 5 cm.
5.4.3. Wype nianie spoin
Spoiny kraw ników nie powinny przekracza szeroko ci 1 cm. Spoiny nale y
wype ni zapraw cementowo-piaskow , przygotowan w stosunku 1:2.
Spoiny kraw ników przed zalaniem zapraw nale y oczy ci i zmy wod . Dla
zabezpieczenia przed wp ywami temperatury kraw niki ustawione na podsypce cementowopiaskowej i o spoinach zalanych zapraw nale y zalewa co 50 m bitumiczn mas zalewow
nad szczelin dylatacyjn awy.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 6.
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien:
- uzyska wymagane dokumenty, dopuszczaj ce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodno ci, deklaracje zgodno ci, ew. badania
materia ów wykonane przez dostawców itp.), - ew. wykona w asne badania w ciwo ci
materia ów przeznaczonych do wykonania robót, okre lone w pkcie 2 (tablicy 1),
- sprawdzi cechy zewn trzne kraw ników, oporników i palisady.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada Wykonawca przedstawia In ynierowi do
akceptacji. Sprawdzenie wygl du zewn trznego kraw ników nale y przeprowadzi na
podstawie ogl dzin elementu przez pomiar i ocen uszkodze wyst puj cych na
powierzchniach i kraw dziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy l i ustaleniami PNEN 1340.
Badania pozosta ych materia ów stosowanych przy ustawianiu kraw ników betonowych
powinny obejmowa w ciwo ci, okre lone w normach podanych dla odpowiednich
materia ów w pkcie 2.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod aw
Nale y sprawdza wymiary koryta oraz zag szczenie pod a na dnie wykopu.
Tolerancja dla szeroko ci wykopu wynosi 2 cm. Zag szczenie pod a powinno by
zgodne z pkt 5.2.
6.3.2. Sprawdzenie aw
Przy wykonywaniu aw badaniu podlegaj :
a) Zgodno profilu pod nego górnej powierzchni aw z dokumentacj projektow .
Profil pod ny górnej powierzchni awy powinien by zgodny z projektowan niwelet .
Dopuszczalne odchylenia mog wynosi 1 cm na ka de 100 m awy.
b) Wymiary aw.
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Wymiary aw nale y sprawdzi w dwóch dowolnie wybranych punktach na ka de 100 m
awy. Tolerancje wymiarów wynosz :
- dla wysoko ci 10% wysoko ci projektowanej,
- dla szeroko ci 10% szeroko ci projektowanej.
c) Równo górnej powierzchni aw.
Równo górnej powierzchni awy sprawdza si przez przy enie w dwóch punktach, na
ka de 100 m awy, trzymetrowej aty. Prze wit pomi dzy górn powierzchni awy i
przy on at nie mo e przekracza 1 cm.
d) Odchylenie linii aw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii aw od projektowanego kierunku nie mo e przekracza 2
cm na ka de
100 m wykonanej awy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraw ników
Przy ustawianiu kraw ników nale y sprawdza :
a) dopuszczalne odchylenia linii kraw ników w poziomie od linii projektowanej, które
wynosi 1 cm na ka de 100 m ustawionego kraw nika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej p aszczyzny kraw nika od niwelety
projektowanej, które wynosi 1 cm na ka de 100 m ustawionego kraw nika,
c) równo górnej powierzchni kraw ników, sprawdzane przez przy enie w dwóch
punktach na ka de
100 m kraw nika, trzymetrowej aty, przy czym prze wit pomi dzy górn powierzchni
kraw nika i przy on at nie mo e przekracza 1 cm,
d) dok adno wype nienia spoin bada si co 10 metrów. Spoiny musz by wype nione
ca kowicie na pe g boko .
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

Jednostk obmiarow jest 1m ustawionego kraw nika betonowego.
Jednostk obmiarow wykonanej awy betonowej jest 1 m3.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow , SST i
wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 da y wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj :
wykonanie koryta pod aw ,
wykonanie awy,
ewent. wykonanie podsypki.
9. PODSTAWA P ATNO CI
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9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraw nika betonowego i opornika obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materia ów na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta pod aw ,
ew. wykonanie szalunku,
wykonanie awy,
piel gnacja awy ,
ustawienie kraw ników i opornika na awie betonowej,
wype nienie spoin kraw ników zapraw ,
wype nienie spoin kraw ników mas zalewow ,
zasypanie zewn trznej ciany kraw nika gruntem i ubicie,
przeprowadzenie bada i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena wykonania 1 palisady obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materia ów na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta pod aw ,
ew. wykonanie szalunku,
wykonanie awy,
piel gnacja awy ,
ustawienie palisady na awie betonowej,
zasypanie zewn trznej ciany kraw nika gruntem i ubicie,
przeprowadzenie bada i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy

PN-EN 197-1:2002

Cement. Cz
1: Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce
cementu powszechnego u ytku
Beton. Cz
l: Wymagania, w ciwo ci, produkcja i zgodno
Kraw niki betonowe. Wymagania i metody bada

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 1340:2004
PN-EN 1340:2004/AC
PN-EN 1008:2003
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i
ocena przydatno ci wody zarobowej do betonu, w tym wody
uzyskiwanej z produkcji betonu.
PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwi zanych i hydraulicznie zwi zanych materia ów
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
BN-88/6731-08
Cement. Transport i przechowywanie
10.2. Inne dokumenty

Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i
1982 r.
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.03.01.

BETONOWE OBRZE A CHODNIKOWE
1. WST P
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania
dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z ustawieniem obrze y betonowych dla
zadania – „Przebudowa ulicy Starynowskiej polegaj ca na budowie cie ki rowerowej na
odcinku od ul Micha owskiego/Akacjowej do ulicy Obozowej w Ko obrzegu”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wg pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót
zwi zanych z ustawieniem chodnikowych obrze y betonowych o przekroju 8x30x100 cm na
awie betonowej z betonu C8/10 ( B-10 ).
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Obrze a chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczaj ce
jednostronnie lub dwustronnie ci gi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych dla
komunikacji.
1.4.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano
w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.1. Obrze a betonowe
2.1.1. Wymiary betonowych obrze y chodnikowych
Wymiary obrze y betonowych podano w tablicy 1.
Tablica 1. Wymiary obrze y
Rodzaj
Wymiary obrze y, cm
obrze a
l
b
h
75
8
30
Ow
100
8
30

r
3
3

2.1.2. Wymagania cech fizykomechanicznych
- klasa betonu - C20/25 lub C25/30 (B25 / B30),
- nasi kliwo <6%,
- odporno na dzia anie mrozu F50.
2.1.3. Dopuszczalne odchy ki wymiarów obrze y.
Dopuszczalne odchy ki wymiarów wynosz 8 mm dla d ugo ci i 3 mm dla
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pozosta ych. Powierzchnie obrze y powinny by bez rys, p kni i ubytków betonu, o
fakturze z formy lub zatartej, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. Kraw dzie
elementów powinny by równe i proste. Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i
kraw dzi elementów nie powinny przekracza warto ci podanych w tablicy 1.
Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze y
Rodzaj wad i uszkodze

1
Elementy
betonowe

2

Wkl

lub wypuk

Szczerby
i uszkodzenia
kraw dzi i naro y

powierzchni, kraw ników
w mm
ograniczaj cych
powierzchnie górne
cieralne)
mm.
ograniczaj
cych
pozosta e
powierzchnie:
liczba max
ugo , mm,
boko ,
mm, max

Dopuszczalna wielko
wad i uszkodze
Gatunek 1
3

2
niedopuszczalne

2
20
6

Do partii obrze y sprowadzonej przez Wykonawc do czone powinno by
wiadectwo dopuszczenia lub inny dokument potwierdzaj cy jej jako na podstawie
przeprowadzonych bada .
Do bada nale y wybra 8 sztuk obrze y. Sprawdzenie wygl du zewn trznego nale y
przeprowadzi na podstawie ogl dzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodze
wyst puj cych na powierzchniach i kraw dziach elementu. Pomiary d ugo ci i g boko ci
uszkodze nale y wykona za pomoc przymiaru stalowego lub suwmiarki z dok adno ci do
1 mm, zgodnie z PN-80/B-10021. Sprawdzenie kszta tu i wymiarów elementów nale y
przeprowadzi z dok adno ci do 1 mm przy u yciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub
ta my. Sprawdzenie k tów prostych w naro ach elementów wykonuje si przez przy enie
townika do badanego naro a i zmierzenia odchy ek z dok adno ci do 1 mm. W razie
wyst pienia w tpliwo ci In yniera mo e zmieni sposób pobierania próbek lub poszerzy
zakres kontroli obrze y o inny rodzaj bada , które Wykonawca wykona na swój koszt.
2.2. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej powinna odpowiada
wymaganiom PN-EN 1008.
2.3. Piasek
Piasek na podsypk cementowo-piaskow i do zaprawy cementowo-piaskowej
powinien spe nia PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
2.4. Cement
Cement stosowany do zaprawy cementowej i do podsypki cementowo-piaskowej
powinien by cementem portlandzkim cementu 32,5 spe niaj cego wymagania PN-EN 197-1.
2.5. Materia y na awy

Do wykonania aw pod obrze e chodnikowe nale y stosowa beton klasy C8/10 wg
PN-EN 206-1 ; ( B-10 wg PN-88/B-06250).
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 3.
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3.2. Sprz t do ustawiania obrze y chodnikowych

Roboty mo na wykonywa r cznie przy pomocy drobnego sprz tu przy
zastosowaniu betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowopiaskowej.
4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 4.
Obrze a powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem si i uszkodzeniami w czasie
transportu. Beton nale y przewozi samochodami przystosowanymi do transportu betonu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
5.
5.2. Wykonanie koryta pod awy

Wymiary wykopu powinny odpowiada wymiarom awy w planie z uwzgl dnieniem
w szeroko ci dna wykopu ewentualnej konstrukcji szalunku. Wska nik zag szczenia dna
wykonanego koryta pod aw powinien wynosi co najmniej 0,97 wed ug normalnej metody
Proctora.
5.3. Wykonanie aw

Wykonanie aw pod obrze a chodnikowe - na mokro.
5.4. Ustawienie obrze y

Obrze a ustawia nale y na awie z betonu C8/10. Wysoko obrze a nad
nawierzchni od strony ci gu komunikacyjnego powinna by zgodna z dokumentacja
projektow (5cm). Niweleta obrze a powinna by zgodna z projektowan niwelet ci gu
komunikacyjnego. Tylna ciana obrze a powinna by po ustawieniu obsypana piaskiem,
wirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Materia , którym zostanie obsypana tylna
ciana obrze a nale y ubi . Spoiny nie powinny przekracza szeroko ci 1 cm i zosta
wype nione piaskiem. Spoiny przed wype nieniem nale y oczy ci i zmy wod . Spoiny
musz by wype nione ca kowicie na pe g boko .
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona badania materia ów
przeznaczonych do ustawienia obrze y chodnikowych i przedstawi wyniki tych bada
In ynierowi do akceptacji.
6.2.1. Badania obrze y chodnikowych
a/. sprawdzenie cech zewn trznych:
- sprawdzenie kszta tu, wymiarów i wygl du zewn trznego,
- sprawdzenie wad i uszkodze .
Sprawdzenie cech zewn trznych nale y przeprowadza przy ka dorazowym odbiorze
partii. Badanie laboratoryjne nale y przeprowadza na polecenie In yniera. W sk ad partii
przeznaczonej do bada powinny wchodzi kraw niki jednakowego typu, klasy, rodzaju,
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odmiany i wielko ci.
Sprawdzenie kszta tu i wymiarów nale y przeprowadza poprzez ogl dziny
zewn trzne zgodnie z wymaganiami tablicy 2, 3 lub 4 . Sprawdzenie faktury powierzchni
przeprowadza si wizualnie przez porównanie z wzorem.
6.3. Badania w czasie robót

W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzi dora ne kontrole
wszystkich asortymentów robót, sk adaj cych si na ogólny element. Kontrola obejmowa
powinna zgodno wykonywanych robót z Dokumentacj Projektow , ustaleniami zawartymi
w punkcie 5.
Dopuszczalne odchylenia profilu pod nego obrze y nie mog przekracza ± 1 cm.
Dopuszczalne odchylenie linii obrze y od projektowanego kierunku nie mo e wynosi
wi cej ni ± 1 cm.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

Jednostk obmiarow jest m (metr) wykonanego obrze a betonowego jest 1 m
(metr).
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Odbiór obrze y dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikaj cych i
ulegaj cych zakryciu. Odbiór obrze y powinien by przeprowadzony w czasie
umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robót bez
hamowania ich post pu.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow , SST i
wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 da y wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

-

Cena wykonania 1 m obrze a betonowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materia ów na miejsce wbudowania,
wykonanie wykopu pod aw ,
ew. wykonanie szalunku,
ustawienie obrze a na awie betonowej,
wype nienie spoin,
zasypanie zewn trznej ciany kraw nika gruntem i ubicie,
przeprowadzenie bada i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWI ZANE
Normy

PN-EN 197-1:2002

Cement. Cz
1: Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce
cementu powszechnego u ytku
Beton. Cz
l: Wymagania, w ciwo ci, produkcja i zgodno
Kraw niki betonowe. Wymagania i metody bada

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 1340:2004
PN-EN 1340:2004/AC
PN-EN 1008:2003
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i
ocena przydatno ci wody zarobowej do betonu, w tym wody
uzyskiwanej z produkcji betonu.
PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwi zanych i hydraulicznie zwi zanych materia ów
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
BN-88/6731-08
Cement. Transport i przechowywanie
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SZCZEGÓ OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 09.01.01.

ZIELE

DROGOWA

1. WST P
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania
dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z pe renowacj istniej cych trawników
w pasie drogowym dla zadania – „Przebudowa ulicy Starynowskiej polegaj ca na
budowie cie ki rowerowej na odcinku od ul Micha owskiego/Akacjowej do ulicy
Obozowej w Ko obrzegu”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót okre lonych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót
zwi zanych z pe renowacj istniej cych trawników i obejmuj :
- renowacja istniej cych trawników poprzez rozdrobnienie darniny,
- humusowanie 10 cm i obsianiem traw .
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadaj ca w ciwo ci zapewniaj ce ro linom prawid owy
rozwój, zawieraj ca minimum 2% cz ci organicznych.
1.4.2. Humusowanie – zespó czynno ci przygotowuj cych powierzchnie gruntu do
obsadzenia ro linno ci , obejmuj cy rozplantowanie ziemi urodzajnej z jej grabieniem i
dog szczeniem.
1.4.3. Pozosta e okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 1.5.
2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w
SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna powinna zawiera co najmniej 2% cz ci organicznych. Ziemia
urodzajna powinna by wilgotna i pozbawiona kamieni wi kszych od 5 cm oraz wolna od
zanieczyszcze obcych.
W przypadkach w tpliwych In ynier mo e zleci wykonanie bada w celu
stwierdzenia, e ziemia
urodzajna odpowiada nast pujacym kryteriom:
a) optymalny sk ad granulometryczny:
- materia organiczna
- 7%
- frakcja ilasta (d < 0,002 mm)
- 12 - 18%,
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- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) - 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)
- 45 - 70%,
b) zawarto fosforu (P2O5)
- > 20 mg/m2,
c) zawarto potasu (K2O)
- > 30 mg/m2,
d) kwasowosc pH
- 5,5 – 6,5
Ziemia urodzajna mo e by pozyskana jako:
- ziemia rodzima - powinna by zdj ta przed rozpocz ciem robót budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczaj cych 2 m wysoko ci,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie mo e by
zagruzowana, przero ni ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
2.3. Humus - ziemia kompostowa

Humus - ziemia kompostowa lub próchnica glebowa. Humus jest niezb dnym
sk adnikiem gleby potrzebnym do ycia ro lin. Zawiera w sobie podstawowe dla ro lin
sk adniki pokarmowe takie jak azot, fosfor, potas. Poprawia struktur gleby, zwi ksza jej
pojemno wodn , czyni j bardziej przepuszczaln dla powietrza, znacznie poprawia
plonowanie ro lin.
Podstawowy sk ad :
- Azot (N)
ok. 1,3 %
- Fosfor (P2O5)
ok. 2,2 %
- Potas (K2O)
ok. 0,4 %
- Substancja organiczna
ok. 60 %
2.4. Nasiona traw

Nasiona traw najcz ciej wyst puj w postaci gotowych mieszanek z nasion ró4nych
gatunków. Gotowa mieszanka traw powinna mie oznaczony procentowy sk ad gatunkowy,
klas , numer normy wg, której zosta a wyprodukowana, zdolno kie kowania.
2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by w opakowaniu, z podanym sk adem chemicznym
(zawarto azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nale y zabezpieczy przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 3.
3.2. Sprz t stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przyst puj cy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza si
mo liwo ci korzystania z nast puj cego sprz tu:
glebogryzarek, p ugów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,
wa u kolczatki oraz wa u g adkiego do zak adania trawników,
kosiarki mechanicznej do piel gnacji trawników,
sprz tu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki g siennicowej, koparki)
sprz t do plantowania i profilowania mechanicznego : równiarki, spycharki.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
4.
4.2. Transport materia ów

Transport materia ów do zieleni drogowej mo e by dowolny pod warunkiem, e nie
uszkodzi, ani te nie pogorszy jako ci transportowanych materia ów.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotycz ce wykonania trawników z siewu:
Wymagania dotycz ce wykonania robót zwi zanych z trawnikami s nast puj ce:
teren pod trawniki musi by oczyszczony z gruzu i zanieczyszcze ,
przy zak adaniu trawników na gruncie rodzimym kraw nik powinien znajdowa si 2 do
3 cm nad terenem,
teren powinien by wyrównany i splantowany,
ziemia urodzajna powinna by roz cielona równ warstw i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana,
przed siewem nasion trawy ziemi nale y wa owa wa em g adkim, a potem wa em kolczatk lub zagrabi ,
siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,
okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpó niej do po owy wrze nia,
na terenie p askim nasiona traw wysiewane s w ilo ci od 1 do 4 kg na 100 m2,
na skarpach nasiona traw wysiewane s w ilo ci 4 kg na 100 m2,
przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemi grabiami lub wa em kolczatk ,
po wysiewie nasion ziemia powinna by wa owana lekkim wa em w celu ostatecznego
wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsi kania wody. Je eli przykrycie
nasion nast pi o przez wa owanie kolczatk , mo na ju nie stosowa wa u g adkiego,
przewiduje si u ycie mieszanki nasion gotowej.
5.2.2. Piel gnacja trawników
Najwa niejszym zabiegiem w piel gnacji trawników jest koszenie:
pierwsze koszenie powinno by przeprowadzone, gdy trawa osi gnie wysoko oko o 10
cm,
nast pne koszenia powinny si odbywa w takich odst pach czasu, aby wysoko trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekracza a wysoko ci 10 do 12 cm,
koszenia trawników w ca ym okresie piel gnacji powinny si odbywa cz sto i w
regularnych odst pach czasu, przy czym cz sto koszenia i wysoko ci cia, nale y
uzale nia od gatunku wysianej trawy,
chwasty trwa e w pierwszym okresie nale y usuwa r cznie; rodki chwastobójcze o
selektywnym dzia aniu nale y stosowa z du ostro no ci i dopiero po okresie 6
miesi cy od za enia trawnika.
Trawniki wymagaj nawo enia mineralnego - oko o 3 kg NPK na 1 ar w ci gu roku.
Mieszanki nawozów nale y przygotowywa tak, aby trawom zapewni sk adniki wymagane
w poszczególnych porach roku:
wiosn , trawnik wymaga mieszanki z przewag azotu,

119

od po owy lata nale y ograniczy azot, zwi kszaj c dawki potasu i fosforu,
ostatnie nawo enie nie powinno zawiera azotu, lecz tylko fosfor i potas.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

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

Kontrola w czasie wykonywania trawników z siewu polega na sprawdzeniu:
oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszcze ,
ilo ci rozrzuconego gruntu na uzupe nienia,
prawid owego uwa owania terenu,
grubo ci humusowania ,
sto ci zasiewu nasion,
okresów podlewania, zw aszcza podczas suszy,
dosiewania p aszczyzn trawników o zbyt ma ej g sto ci wykie kowanych zdziebe trawy.
Kontrola robót przy odbiorze trawników z siewu dotyczy:
prawid owej g sto ci trawy (trawniki bez tzw. „ ysin”),
obecno ci gatunków niewysiewanych oraz chwastów.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

Jednostk obmiarow jest:
m (metr kwadratowy) wykonania trawników przy humusowaniu grub. 10 cm ,
m2 (metr kwadratowy) wykonania renowacji istn. trawników poprzez rozdrobnienie
darniny ,
m3 (metr sze cienny) rozplantowania ziemi urodzajnej .
2

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow , SST i
wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 da y wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 trawnika z siewu obejmuje:
oczyszczenie i wyprofilowanie terenu,
zakup, dowóz i roz cielenie humusu ,
obsianie traw , wa owanie trawnika,
piel gnacj trawników: podlewanie, koszenie, nawo enie, odchwaszczanie.
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Cena wykonania 1 m2 renowacji trawnika poprzez rozdrobnienie darniny obejmuje:
mechaniczne rozdrobnienie darniny,
wyplantowanie terenu z grubsza ,
uwa owanie terenu .
Cena wykonania 1 m3 rozplantowania ziemi urodzajnej obejmuje:
oczyszczenie i wyprofilowanie terenu,
zakup, dowóz i roz cielenie ziemi urodzajnej ,
wyplantowanie terenu z grubsza, uwa owanie .
10. PRZEPISY ZWI ZANE

1. PN-G-98011
Torf rolniczy
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
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SZCZEGÓ OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.01.01

REGULACJA WYSOKO CIOWA STUDZIENEK I ZAWORÓW
ROBOTY REMONTOWE
1. WST P
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania
dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych regulacj urz dze znajduj cych si w
obszarze robót dla zadania – „Przebudowa ulicy Starynowskiej polegaj ca na budowie
cie ki rowerowej na odcinku od ul Micha owskiego/Akacjowej do ulicy Obozowej w
Ko obrzegu”
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót okre lonych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót
zwi zanych z :
- regulacj zaworów wodoci gowych i gazowych,
- regulacj studni kanalizacji teletechnicznej,
- wymian wpustów ulicznych
Roboty rozbiórkowe konstrukcji istniej cych jezdni uj to w SST Rozbiórka elementów ulic.
1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, 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 dotycz ce robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 1.5.
2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w
SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
Dopuszcza si do stosowania:
1. Wyroby posiadaj ce znak CE – bez ogranicze ;
2. Wyroby, które nie posiadaj znaku CE – pod warunkiem, gdy:
a) wyrób zosta wyprodukowany na terytorium Polski:
- w zgodzie z istniej
Polska Norma, a producent za czy deklaracj zgodno ci z t norm ,
- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej ró nicy od jej zapisów, to w zgodzie z
uzyskan aprobat techniczn , a producent za czy deklaracj zgodno ci z t aprobat ,
- posiada znak budowlany wiadcz cy o zgodno ci wyrobu z Polsk Norm albo z aprobat
techniczn , a producent za czy odpowiedni informacj o wyrobie;
b) wyrób zosta wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty
technicznej a producent za czy do wyrobu deklaracje zgodno ci z t aprobat ;
c) jest to wyrób umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobów maj cych niewielkie
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znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa, dla których producent wyda deklaracje zgodno ci
z uznanymi regu ami sztuki budowlanej.
2.2. Materia y

-

pier cienie dystansowe do regulacji wysoko ciowej w azów studni kanalizacji
deszczowej i sanitarnej, z betonu klasy min. C35/45 , modu y 50,100,150mm
kr gi elbetowe K-120/30,120/50 z betonu klasy C45/55 czone na uszczelki
gumowe,
zaprawa cementowo-piaskowa ,
beton C12/15 ,
materia y do izolacji przeciwwilgociowej,
do regulacji nale y zastosowa pier cienie dystansowe z tworzyw sztucznych.

3. SPRZ T

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 3.
Wykonawca przyst puj cy do wykonania naprawy, powinien wykaza si mo liwo ci
korzystania z nast puj cego sprz tu:
- pi y tarczowej,
ota pneumatycznego,
- spr arki powietrza,
wigu samochodowego,
- zag szczarki wibracyjnej,
- sprz tu pomocniczego (szczotka, opata, szablon itp.).
4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
4.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
5.
5.2. Regulacja armatury i remonty w pasie robót

Do przypowierzchniowej regulacji studzienki telekomunikacyjnej nale y u
materia y otrzymane z odzysku.
Przy regulacjach wysoko ciowych w azów studzienek kanalizacyjnych nale y u
pier cieni dystansowych betonowych.
Zewn trzne betonowe ciany studni nale y zaizolowa 2x Abizolem R . Studnie
posadowi na warstwie podsypki z pospó ki grubo ci 15 cm. Styki elementów
prefabrykowanych studni wype ni zapraw cementow klasy M-8.
Wykonanie regulacji z remontem górnej cz ci studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej
obejmuje:
a) rozebranie nawierzchni wokó studzienki,
b) zdj cie przykrycia (p yty, w azu) urz dzenia podziemnego,
c) sprawdzenie stanu konstrukcji studni , oczyszczenie górnej cz ci studni (np. nasady
wpustu, komina w azowego) z ew. uzupe nieniem ubytków,
d) rozebranie uszkodzonej górnej cz ci studni (kominów, kr gów podporowych itp.),
e) osadzenie przykrycia studzienki z wykorzystaniem istniej cych lub nowych materia ów
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oraz ew. wyrównaniem pier cieniami dystansowymi do docelowej rz dnej góry jezdni,
f) zebranie i odwiezienie gruzu na miejsce sk adowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem
materia u przydatnego do dalszych robót.
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 6.
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien uzyska wymagane dokumenty,
dopuszczaj ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak
bezpiecze stwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno ci, deklaracje zgodno ci, ew.
badania materia ów wykonane przez dostawców itp.) oraz sprawdzi cechy zewn trzne
gotowych materia ów z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada Wykonawca przedstawia In ynierowi do akceptacji.
6.2. Badania odbiorcze
Badania odbiorcze studni i wpustów polegaj na sprawdzeniu :
- zastosowania w ciwych materia ów ,
- szczelno ci wykonania styków elementów prefabrykowanych.
6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
-

rz dne w azów i kratek ciekowych powinny by wykonane z dok adno ci do

5 mm.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

-

Jednostk obmiarow jest:
1 sztuka regulacji armatury ,
1 sztuka monta u wpustów ulicznych,
1 komplet monta u pier cienia odci aj cego, p yty nadstudziennej i w azu eliwnego,
1 m2 odtworzenia warstw z betonu asfaltowego ulicy.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 sztuka regulacji armatury obejmuje :
- demonta istn. pokrywy, zaworu ,
- regulacja pokrywy , zaworu do poziomu proj. nawierzchni lub terenu,
- oczyszczenie miejsca robót .
-

uporz dkowanie miejsca robót.
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-08.02.01a
CHODNIKI Z P YT WSKA NIKOWYCH
1. WST P
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania
dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonaniem fragmentów chodnika z p yt
chodnikowych wska nikowych betonowych stosowanych na peronach przystanków
trolejbusowych i autobusowych oraz przej ciach dla pieszych w ramach przebudowy
„Przebudowa ulicy Starynowskiej polegaj ca na budowie cie ki rowerowej na odcinku
od ul Micha owskiego/Akacjowej do ulicy Obozowej w Ko obrzegu”
.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.2. Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót
zwi zanych z wykonywaniem chodników:
na przej ciach dla pieszych z p yt ostrzegawczych.
1.3.

Okre lenia podstawowe

1.3.1. Betonowe p ytki wska nikowe - prefabrykowane elementy do wykonywania cz ci
nawierzchni chodnikowej przystanków komunikacji zbiorowej, przy przej ciach dla pieszych
i w innych miejscach gdzie jest to wskazane, posiadaj ce specjalnie ukszta towane
powierzchnie rozpoznawalne dotykowo w celu u atwienia przemieszczania si osób
niewidomych i niedowidz cych wchodz ce w sk ad systemu nawierzchni bez barier
architektonicznych.
1.3.2.
ytki ostrzegawcze - pole decyzji - prefabrykowane p yty betonowe ze specjalnie
ukszta towan górn powierzchni z wypustkami w kszta cie sto ka ci tego stosowane w
celu zasygnalizowania strefy decyzji. S
do poinformowania osoby niedowidz cej,
niewidomej, e w miejscu ich wyst powania jest mo liwo (lub konieczno ) zmiany
kierunku, lub za miejscem ich wyst powania znajduje si przej cie dla pieszych przez
jezdni .
1.3.3.
ytki kierunkowe - prowadz ce - prefabrykowane p yty betonowe ze specjalnie
ukszta towana górn powierzchni z wypustkami wzd nymi trapezoidalnymi, stosowane do
wyznaczania kierunku przej cia przez jezdni za kraw nikiem, do zasygnalizowania
bezpiecznej odleg ci od kraw dzi peronów przystankowych, oznaczaj ce pole wsiadania do
autobusu (sytuowane na wysoko ci pierwszych drzwi zatrzymuj cego si przy peronie
pojazdu) oraz do wyznaczanie cie ek prowadz cych dla osób niedowidz cych i
niewidomych. P ytki te mog oznacza tak e miejsce gdzie znajduj si schody, winda,
wej cie do budynku, lub informator g osowy.
1.3.4. Pozosta e okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 1.5.
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2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano
w ST-D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Stosowane materia y

Materia ami stosowanymi s :
yty wska nikowe,
piasek na podsypk
cement do podsypki
woda,
2.3.

yty wska nikowe

2.3.1. Typy p yt

W zale no ci od przeznaczenia rozró nia si nast puj ce typy p yt wska nikowych:
- p ytki ostrzegawcze – pole decyzji (z wypustkami w kszta cie sto ka ci tego),
- p ytki kierunkowe (prowadz ce z wypustkami wzd nymi trapezoidalnymi symetrycznymi
na niemal ca ej d ugo ci p ytki)
- p ytki z wypustkami trapezoidalnymi asymetrycznymi - (stosowane tylko na pochylniach
dla wózków inwalidzkich).
2.3.2. Odmiany kolorystyczne

W zale no ci od przeznaczenia rozró nia si odmiany:
1 - p yty standardowe - bia e
2 - p yty barwione
Kolor p yt winien odpowiada wymaganiom okre lonym w projekcie budowlanym lub
wykonawczym.
Wykonawca przed zamówieniem dostawy musi przedstawi Zamawiaj cemu próbki p yt do
ostatecznego zatwierdzenia barwy i dalszego porównania dostarczanych p yt z wzorcowymi.
Beton p yt winien by barwiony w ca ej masie, w zwi zku z tym kolorystyka p yt ma
ograniczenia technologiczne pod wzgl dem jaskrawo ci. Na przyk ad dla odcienia
maksymalnie zbli onego do koloru tego beton winien by co najmniej o barwie RAL 1002
lub bardziej jaskrawej.
2.3.3.

ytki wska nikowe - wymagania techniczne

2.3.3.1. Kszta t i wymiary wypustek

Kszta t p ytek kierunkowych symetrycznych i ostrzegawczych przedstawiono na rys.
1a i 2a. Dopuszczalne odchy ki wymiarów p ytek wska nikowych (poza wypustkami) podano
w tablicy 1 i 2. Wymiary i tolerancje wypustek p ytki prowadz cej na podstawie normy DIN
32984 podano na rys. 1b. Wymiary i tolerancje wypustek p ytki ostrzegawczej na podstawie
normy DIN 32984 podano na rys. 2b.
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`Rys.1a. P ytka kierunkowa symetryczna - prowadz ca- szczegó powierzchni

a = 37÷39mm, b = 9÷11mm, c = 27÷29 mm, h=4.5÷5mm i (przy tolerancji 0.5mm) zawsze
h 4.5mm
Rys 1b. Wymiary wypustek p ytki prowadz cej na podstawie normy DIN 32984

Rys. 2a. P ytka ostrzegawcza (pole decyzji)– szczegó powierzchni

a = 58-60mm, b = 20-22mm, c = 37-39 mm, d = 40-42mm, h=4.5÷5mm i (przy tolerancji
0.5mm) zawsze h 4.5mm
Rys 2b. Wymiary wypustek p ytki ostrzegawczej na podstawie normy DIN 32984
2.3.3.2.

ówne wymiary p yt

Tablica 1. Dopuszczalne odchy ki g ównych wymiarów p ytek wska nikowych wg PN-EN
1339
Wymiary nominalne p yt
Klasa
ugo [mm] Szeroko [mm]
Grubo [mm]
[mm]
(znakowanie
)
Wymiary podstawy

3

1

1

1
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350x350
Wymiary powierzchni
górnej
347x347
Grubo (bez wypustek) 80

(R)

1. Uwaga: Tolerancje d ugo ci, szeroko ci i grubo ci zmniejszone do 1mm
2. Ró nica pomi dzy dwoma pomiarami d ugo ci szeroko ci i grubo ci tej samej p yty
powinna by mniejsza od 2mm
Tablica 2. Maksymalne ró nice mi dzy przek tnymi p ytek wska nikowych wg PN-EN 1339

2.3.3.3.

W

Klasa

Znakowanie

Maksymalna ró nica
[mm]

3

L

2

ciwo ci fizyczne i mechaniczne

Tablica 4. Wymagania wobec p ytek wska nikowych, ustalone w PN-EN 1339 do stosowania
w warunkach kontaktu z sol odladzaj
w warunkach mrozu
1
1.1

1.2

1.3
1.4

ciwo ci fizyczne i mechaniczne
Odporno na zamra anie/
D
rozmra anie z udzia em soli
odladzaj cych
Wytrzyma
na zginanie/zrywanie
UT

Minimalna klasa
wytrzyma ci
Trwa
ze wzgl du na
wytrzyma

F

Odporno

na cieranie

I

1.6

Odporno

na po lizgni cie

I

Dodatkowe wymaganie:

1.8.

Si a niszcz ca

Klasa
Charakterystyczna
wytrz.
wytrzyma
, MPa
3
5.0
EN 13748-2:2004

Ka dy pojedynczy
wynik, MPa
4.0

C 55/67 zgodnie z norm PN EN 206-1

1.5

1.7 a

Ubytek masy po badaniu: warto rednia 1,0 kg/m2,
przy czym ka dy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2
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ytki maj zadawalaj
trwa
(wytrzyma
) je li
spe nione s wymagania pkt-u 1.2 oraz poddawane s
normalnej konserwacji
Odporno przy pomiarze na tarczy
Böhmego,
szerokiej ciernej,
Klasa
wg za . H normy –
wg za . G normy
odporbadanie alternatywne
– badanie
no ci
podstawowe
3
23 mm
20 000 mm3/5000 mm2
Powierzchnia górna wypustek p ytki winna mie faktur
antypo lizgow wysoko ci oko o 0.5mm.
Klasa odporno ci na po lizgniecie musi by co najmniej
R 12 wed ug DIN 51130
Certyfikat baz barier
DIN CERTCO Barrierefrei Geprüft
DIN 32984:2011-10
Charakterystyczne
Minimalne obci enie
obci enie niszcz ce [kN]
niszcz ce kN]
11
8,8

Na p ytki wska nikowe producent winien zapewni minimum 10 letni gwarancj na
ciwo ci mechaniczne przy typowym zastosowaniu i utrzymaniu na peronach i
przej ciach dla pieszych.
Poniewa norma PN-EN 1339 – Betonowe p yty brukowe – w zasadzie nie
uwzgl dnia p yt brukowych o dodatkowych cechach umo liwiaj cych rozpoznawalno ich
dotykowo lub wzrokowo producent mo e przedstawi deklaracj zgodno ci ich z
odpowiednim normami DIN. P ytki nie mog mie jednak w ciwo ci fizycznych i
mechanicznych gorszych ni podane w tablicy 4 na podstawie kryteriów normy PN-EN 1339.

128

2.3.3.4. Aspekty wizualne

Górna powierzchnia p ytek wska nikowych oceniana zgodnie z za cznikiem J normy
PN-EN 1339 nie powinna wykazywa wad, takich jak rysy lub odpryski. Faktura winna by
zgodna z faktur zatwierdzonych próbek p yt.
2.3.3.5. Sk adowanie

yty wska nikowe powinny by dostarczane na budow na paletach drewnianych
zamocowane przez producenta tak, aby uniemo liwi przesuw i mo liwo uszkodzenia
podczas transportu i sk adowania.
2.4. Materia y na podsypk cementowo-piaskow
Cement na podsypk cementowo-piaskow powinien by cementem portlandzkim klasy „32,5”,
odpowiadaj cy wymaganiom PN-EN 197-1.
Piasek naturalny 0/2mm (do podsypki i spoinowania) winien spe nia nast pujace wymagania normy
PN-EN 13043 (uziarnienie - GF 85, zawarto py ów - F3, nasi kliwo – WA241).
Woda powinna by zgodna z wymaganiami PN-EN 1008. Bez bada laboratoryjnych mo na stosowa
wodoci gow wod pitn .
Podsypka winna osi gn wytrzyma
R28 14MPa.
3.

SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 3.
3.2. Sprz t

Wykonawca przyst puj cy do wykonania nawierzchni p ytek wska nikowych
powinien wykaza si mo liwo ci korzystania z nast puj cego sprz tu:
koparko- adowarek z osprz tem do przewozu materia u wewn trz placu budowy
zag szczarek do podsypki
ubijaków r cznych do ubijania p ytek,
narz dzi brukarskich
pi mechanicznych do ci cia p yt
innego je li Wykonawca uzna, e jest niezb dny.
4.

TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 4.
4.2. Transport p ytek

yty chodnikowe wska nikowe betonowe mog by przewo one na paletach
dowolnymi rodkami transportu, po osi gni ciu wytrzyma ci minimum 0,7 wytrzyma
projektowanej. P yty powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem si i
uszkodzeniami w czasie transportu.

ci

4.3. Transport pozosta ych materia ów

Kruszywa mo na przewozi dowolnym rodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materia ami. Podczas
transportu kruszywa powinny by zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne przed rozpyleniem.
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5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod chodnik

Koryto wykonane w pod u z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno by
wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami pod nymi i poprzecznymi chodnika
oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-04.01.01 „Korytowanie wraz z
profilowaniem i zag szczeniem pod a”. Wska nik zag szczenia koryta nie mo e by
mniejszy od 0,97 wed ug normalnej metody Proctora.
5.3. Podsypka

Grubo podsypki po zag szczeniu powinna wynosi oko o 3 cm. Podsypka powinna by
zwil ona wod , zag szczona i wyprofilowana.
5.4. Podbudowa

ytki wska nikowe powinny by uk adane na podbudowie z kruszywa amanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 zgodnie z D-04.04.02.
5.5. Zasady uk adania p yt wska nikowych

yty przy kraw nikach i s siaduj cej nawierzchni z innych p yt chodnikowych i
kostki betonowej nale y uk ada w taki sposób, aby ich górna kraw
znajdowa a si na
poziomie kraw dzi s siednich elementów. Przy urz dzeniach naziemnych uzbrojenia
podziemnego p yty odpowiednio doci te nale y uk ada w jednym poziomie, reguluj c
wysoko urz dze naziemnych do poziomu chodnika. P yty nale y uk ada zgodnie ze
wzorem wskazanym w dokumentacji projektowej. P yty mog by przycinane. P ytek nie
nale y dobija zag szczarkami p ytowymi – dobijanie wykona m otkiem brukarskim
poprzez elastyczn przek adk .
Zaleca si uk adanie p ytek ze spoin szer. do 3mm w poziomie górnych kraw dzi. Po
eniu p ytek, spoiny wype ni drobnym piaskiem, lub mia em kamiennym.
6.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien uzyska :
a) w zakresie betonowych p yt wska nikowych
deklaracj zgodno ci dostawcy oraz ewentualne wyniki bada cech charakterystycznych
yt,
wyniki sprawdzenia przez Wykonawc cech zewn trznych p yt wg pktu 2.2.3.,
b) w zakresie innych materia ów
ew. badania w ciwo ci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okre lone w normach,
które budz w tpliwo ci In yniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada Wykonawca przedstawia In ynierowi do
akceptacji.

130

6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie pod

a

Sprawdzenie pod a polega na stwierdzeniu zgodno ci z dokumentacj projektow
i odpowiednimi ST.
Dopuszczalne tolerancje wynosz dla:
-g boko ci koryta:
o szeroko ci do 3 m: ± 1 cm,
o szeroko ci powy ej 3 m: ± 2 cm,
- szeroko ci koryta: ± 5 cm
6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo ci i wymaganych spadków poprzecznych i
pod nych polega na stwierdzeniu zgodno ci z dokumentacj projektow oraz pkt 5.3
niniejszej ST. Dopuszczalne odchylenia w grubo ci podsypki nie mog przekracza ± 1 cm.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawid owo ci wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodno ci
wykonania z dokumentacj projektow oraz wymaganiami niniejszej ST.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie równo ci chodnika

Sprawdzenie równo ci przeprowadza nale y at czterometrow co najmniej raz na
ka de 5 m2 u onego chodnika z wmontowanymi p ytami wska nikowymi i w miejscach
tpliwych, jednak nie rzadziej ni co 5 m2 chodnika. Dopuszczalny prze wit pod at nie
powinien przekracza 0.5cm. Ró nice wysoko ci przylegaj cych kraw dzi p yt, kostki lub
kraw nika nie mog przekracza 2mm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu pod

nego

Sprawdzenie profilu pod nego przeprowadza nale y za pomoc niwelacji, bior c
pod uwag punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej ni co 10 m. Odchylenia od
projektowanej niwelety chodnika w punktach za amania niwelety nie mog przekracza ± 1
cm.
6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywa nale y szablonem z poziomic , co
najmniej raz na ka de 5 m2 chodnika. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu
wynosz ± 0,3%.
6.4.4. Sprawdzenie równoleg

ci spoin

Sprawdzenie równoleg ci spoin nale y przeprowadza za pomoc dwóch sznurów
napi tych wzd spoin i przymiaru z podzia milimetrow raz na dzia robocz .
Dopuszczalne odchylenie wynosi ± 0.5 cm.
6.4.5. Sprawdzenie szeroko ci i wype nienia spoin

pe

Wype nienie spoin, powinno wykazywa ca kowite wype nienie badanej spoiny na
g boko . Szeroko spoin nie powinna by wi ksza od 3mm.

6.4.6. Sprawdzenie barwy i desenia u

onych p yt

Barwa, typ p yt i dese u
projektow .

onych p yt nale y na bie co kontrolowa z dokumentacj
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7.

OBMIAR ROBÓT

7.1.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
7.
7.1.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z p yt
wska nikowych.
8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1.1. 8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow , ST i
wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 da y wyniki pozytywne.
8.1.2. 8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj :
wykonanie koryta pod chodnik,
wykonanie podbudowy
wykonanie podsypki.
9.

PODSTAWA P ATNO CI

9.1.1. 9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 9.
9.1.2. 9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 chodnika z p ytek wska nikowych obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
zakup i dostarczenie materia ów
enie i zag szczenie podsypki
enie i ubicie p ytek
wype nienie spoin, oczyszczenie i piel gnacj nawierzchni,
przeprowadzenie bada i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1.

Normy

[1] PN-EN 1339 Betonowe p yty brukowe. Wymagania i metody bada
[2] PN-EN 206-1 Beton. Cz
1: Wymagania, w ciwo ci, produkcja i zgodno .
[3] PN-B-06250 Beton zwyk y
[4] PN-EN 197-1Cement. Cz
1: Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce
cementu powszechnego u ytku
[5] PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu
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[6] PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i
ocena przydatno ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów
produkcji betonu.
[7] DIN 32984 Bodenindikatoren im öffentlichen Raum
[8] DIN 51130 Pr fung von Bodenbelägen - Bestimmung der rutschhemmenden
Eingenschaft – Arbeitsräume und Arbeitsbereche mit Rutschgefahr,
Begehungsverfahren – Schiefe Ebene
[9] DIN V 18500: Betonwerkstein - Begriffe, Anforderung,. Prüfung, Überwachung
[10]
EN 13748-2:2004
[11]
PN EN 206-1
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