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1.

Wstęp

1.1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna D.M.00.00.00 „Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które
zostaną wykonane w związku zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w miejscowości Perzów przebudowa ciągu komunikacyjnego – placu przed Urzędem Gminy. Kod CPV 45 233000-9.

1.2.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i kontraktowych
i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.

Zakres robót objętych ST.

1.3.1.

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
Spis Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla zakresu robót budowlanych objętych
przedmiotem zamówienia i w/w specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych:
Grupa:
Klasa:

45100000-8
45110000-1

Kategorie:
Grupa:

45111000-8
45112000-5
45200000-9

Klasa:
Kategorie:

45220000-5
45233000-9

Przygotowanie terenu pod budowę
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych,
roboty ziemne
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Roboty w zakresie usuwania gleby
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii
lądowej i wodnej
Roboty inżynieryjne i budowlane
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

D.M. 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

str. 02-28

D.01.01.01
D.01.02.04

Geodezyjna obsługa budowy.
Rozbiórka elementów dróg z wywozem.

str. 29-33
str. 34-40

D.02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01

Wykonanie wykopów.

D.04.00.00

PODBUDOWY

D.04.01.01
D.04.03.01
D.04.04.02

Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża.
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych.
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej.

D.05.00.00

NAWIERZCHNIE

D.05.03.01
D.05.03.23

Nawierzchnie z kostki kamiennej.
Nawierzchnie z kostki betonowej.

D.07.00.00

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

D.07.02.01
D.07.10.01

Oznakowanie pionowe – Ustawienie z wykonaniem fundamentu.
Tymczasowa organizacja ruchu.

str. 41-45

str. 46-50
str. 51-53
str. 54-66

str. 67-73
str. 74-82

str. 83-95
str. 96-100
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D.08.00.00

ELEMENTY ULIC

D.08.01.01

Krawężniki betonowe.

D.09.00.00

ZIELEŃ DROGOWA

D.09.01.01

Zieleń drogowa.

str. 101-109

str. 110-118

1.4.

Normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w STWiORB będą stosowane przez Wykonawcę w
języku polskim. Normy te winny być uważane za integralną część tychże i odczytywane w powiązaniu
z Rysunkami i STWiORB jak gdyby były w nich powielone. Uważa się Wykonawcę za w pełni
zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.
Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej pojawia się termin Specyfikacje Techniczne (ST) należy przez to
rozumieć Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 2004r.)

1.5.

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

1.5.1.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową
(drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, węzeł).

1.5.2.

Cena umowna (kontraktowa) – kwota wymieniona w Umowie (Kontrakcie) jako wynagrodzenie należne
Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych wraz z usunięciem wad, zgodnie z postanowieniami
warunków Umowy (Kontraktu).

1.5.3.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

1.5.4.

Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu a w przypadku mostów łukowych
z nasypką - odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.

1.5.5.

Data rozpoczęcia – data, określona w szczegółowych warunkach Umowy (Kontraktu), od której
Wykonawca może rozpocząć Roboty budowlane określone w Umowie (Kontrakcie).

1.5.6.

Data zakończenia – data powiadomienia Zamawiającego przez Inżyniera (Kierownika Projektu)
o gotowości Robót budowlanych do odbioru.

1.5.7.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporządzana przez Wykonawcę robót zgodnie z
obowiązującym od 01.01.1995 roku Prawem Budowlanym, ujmująca całość robót wykonanych z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywanych robót oraz pomiary geodezyjne
powykonawcze.

1.5.8.

Dokumentacja Projektowa – wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne oraz rysunki dostarczone
Wykonawcy przez Zamawiającego w ramach Umowy (Kontraktu), jak również wszelkie opisy, obliczenia,
dane techniczne, rysunki, próbki, wzory, modele, instrukcje obsługi, sporządzone przez Wykonawcę i
zatwierdzone przez Inżyniera (Kierownika Projektu).

1.5.7.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.8.

Droga tymczasowa (objazdowa) (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego
zakończeniu.

1.4.9.

Dylatacja – miejsca przerw w konstrukcji, w celu umożliwienia przemieszczeń konstrukcji – wywołanych
wpływami termicznymi lub innymi, nie powodując jej uszkodzenia.

1.4.10.

Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do
notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy
Inżynierem (Kierownikiem Projektu), Wykonawcą i Projektantem.

1.4.11.

Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.
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1.4.12.

Inżynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych, która na zlecenie Zamawiającego za pomocą
członków swojego zespołu o ściśle oddelegowanych uprawnieniach zarządza oraz sprawuje nadzór na
wykonywaniem prac budowlanych oraz postępem rzeczowo finansowym, zgodnie z warunkami
kontraktowymi.

1.4.13.

Izolacja – lub hydroizolacja – warstwa wykonana na konstrukcji w celu niedopuszczenia wody do
konstrukcji.

1.4.14.

Jednostka uprawniona – jednostka naukowo-badawcza lub inna posiadająca uprawnienia wydane przez
Ministerstwo Komunikacji i Gospodarki Morskiej do wykonania badań, przeglądów konstrukcji lub innych
robót.

1.4.15.

Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

1.4.16.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu (Umowy), posiadająca kwalifikacje określone
w Prawie Budowlanym.

1.4.17.

Kierownik Projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych będąca przedstawicielem
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za
administrowanie kontraktem.

1.4.18.

Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.

1.4.19.

Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na podporach
mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu kołowego, pieszego.

1.4.20.

Korona drogi – jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielącymi jezdnie.

1.4.21. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.
1.4.22. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.23. Kosztorys ofertowy – wyceniony przez Wykonawcę Ślepy Kosztorys.
.
1.4.24. Rejestr Obmiarów Księga obmiaru - akceptowany przez Inżyniera (Kierownika Projektu) rejestr zeszyt z
ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w
formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiaru podlegają
potwierdzeniu przez Inżyniera (Kierownika Projektu).
1.4.25. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego,
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
1.4.26. Linia kolejowa - wyznaczony pas terenu, składający się z podtorza, budowli inżynierskich i nawierzchni,
sieci trakcyjnej, urządzeń łączności itp. dla prowadzenia ruchu pociągów od punktu początkowego do
punktu końcowego, łącznie z urządzeniami zabezpieczenia ruchu kolejowego, łączności, sieci
trakcyjnej, budynkami w punktach eksploatacyjnych i na szlakach oraz innymi urządzeniami
zapewniającymi bezpieczny i regularny ruch pociągów.
1.4.27. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera (Kierownika Projektu).
1.4.28. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.
1.4.29. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na
podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i
czynników atmosferycznych.
b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca
lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu
istniejącej nawierzchni.
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d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże.
Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji
nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.
f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może
zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami działania mrozu.
h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.
i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do
nawierzchni.
1.4.30.

Nawierzchnia kolejowa - zespół konstrukcyjny, składający się z szyn, złączek, podkładów i podsypki,
który tworzy drogę dla pojazdów szynowych.

1.4.31.

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.32.

Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych lub przepust.

1.4.33.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.34.

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.35. Oferta – wyceniona propozycja Wykonawcy złożona Zamawiającemu na piśmie w ściśle określonej formie,
na wykonanie robót budowlanych oraz usunięcie wad zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiąca integralny składnik Umowy (Kontraktu).
1.4.36.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch
na drodze.

1.4.37.

Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia
urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.38.

Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.

1.4.39.

Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu
umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.

1.4.40.

Podtorze kolejowe - kolejowa budowla gruntowa wykonana jako nasyp lub przekop wraz z
urządzeniami ją zabezpieczającymi, ochraniającymi i odwadniającymi podlegająca oddziaływaniom
eksploatacyjnym, wpływom klimatycznym oraz wpływom podłoża gruntowego zalegającego
bezpośrednio pod torem i w otoczeniu.

1.4.41.

Polecenie Kierownika Projektu (Inżyniera) - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Kierownika Projektu (Inżyniera), w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw
związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.42.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej,
reprezentowana przez osoby posiadające kwalifikacje określone w Prawie Budowlanym.

1.4.43.

Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita
modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego
połączenia.
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1.4.44.

Przejazd - skrzyżowanie drogi kołowej z torem kolejowym w jednym poziomie (poziomie szyn),
oznakowane i zabezpieczone zgodnie z kategorią i przepisami.

1.4.45.

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do przepływu
małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego.

1.4.46.

Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.47.

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przykład droga, kolej, rurociąg itp.

1.4.48.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację,
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

1.4.49.

Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, słupów lub innych
form konstrukcyjnych np. skrzyń, komór.

1.4.50.

Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inżyniera (Kierownika Projektu) rejestr z ponumerowanymi
stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń,
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez
Inżyniera (Kierownika Projektu).

1.4.51.

Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.52.

Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła mostowego.

1.4.53.

Roboty budowlane (roboty) – zespół czynności podejmowanych przez Wykonawcę w celu zapewnienia
prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy (Kontraktu), w tym również dostarczenia
pracowników, materiałów i sprzętu.

1.4.54.

Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu
będącego przedmiotem robót.

1.4.55.

Specyfikacje Techniczne – zbiór wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonania,
kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za roboty budowlane.

1.4.56.

Sprzęt – wszystkie maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt z urządzeniami do budowy, konserwacji i
obsługi, potrzebne dla zgodnej z Umową (Kontraktem) realizacji robót budowlanych.

1.4.57.

Szczegółowe warunki Umowy (Kontraktu) – dokument uściślający lub uzupełniający ogólne warunki
Umowy (Kontraktu).

1.4.58.

Szerokość całkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi krawędziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość
konstrukcyjną ustroju niosącego.

1.4.59.

Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych
rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem
konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego.

1.4.60.

Ślepy Kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich
wykonania.

1.4.61.

Torowisko - powierzchnia kontaktowa między nawierzchnią kolejową a podtorzem o odpowiednim
profilu łącznie z umocnionymi klińcem ławami torowiska.

1.4.62.

Tunel - obiekt zagłębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.63.

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane, wraz z przestrzenią zajmowaną
przez urządzenia zaplecza budowy, wskazana w szczegółowych warunkach budowy.

1.4.64.

Termin wykonania – czas uzgodniony w Umowie (Kontrakcie) na wykonanie i zakończenie całości lub
części robót budowlanych wraz z przeprowadzeniem prób końcowych, mierzony od daty rozpoczęcia do
daty zakończenia.
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1.4.65.

Umowa (Kontrakt) – zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy wyrażona na piśmie, o
wykonanie określonej w jej treści roboty budowlanej w ustalonym terminie i za uzgodnionym
wynagrodzeniem.

1.4.66.

Wada – jakakolwiek część robót budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacją Projektową,
Specyfikacjami Technicznymi lub innymi dokumentami budowy.

1.4.67.

Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.68.

Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna, z którą Zamawiający zawarł Umowę (Kontrakt) w wyniku wyboru
ofert oraz jej następcy prawni.

1.4.69.

Wyroby (materiały) – wszelkie tworzywa lub elementy, niezbędne do wykonania robót – odpowiadające
przedmiotowym Polskim Normom lub posiadające Aprobaty Techniczne, zgodne z Dokumentacją
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez kierownika Projektu (Inżyniera).

1.4.70.

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych.
Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz
ochroną budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.71.

Zamawiający – każdy podmiot, szczegółowo określony w Umowie (Kontrakcie), udzielający zamówienia
na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych.

1.4.72.

Zmiana – każde odstępstwo w wykonaniu robót budowlanych przekazana Wykonawcy na piśmie przez
Inżyniera (Kierownika Projektu).

1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
Dokumentacją Projektową, Warunkami Ogólnymi i Szczególnymi, STWiORB i poleceniami Inżyniera
(Kierownika Projektu) zgodnie z warunkami kontraktu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót i bezpieczeństwo wszelkich czynności
na terenie budowy i terenie przyległym do budowy oraz bezpieczeństwo terenów, na których mogą
wystąpić zagrożenia dla ludzi i mienia w związku z prowadzonymi robotami. Metody użyte przy budowie
wyrażające się rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu muszą zapewniać
skuteczną ochronę ludzi, środowiska budynków i budowli na tych obszarach w szczególności przed:
-

hałasem, wibracją, drganiami i wstrząsami, zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i
komunalnymi gleb wód i powietrza, zanieczyszczeniem powietrza emisją gazów, pyłów i dymów,
zanieczyszczeniem środowiska przetrwalnikami zarazków chorobotwórczych i metalami ciężkimi,
znaczącymi lub gwałtownymi zmianami poziomu wód gruntowych.

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Materiały i wyroby
muszą posiadać Aprobatę Techniczną dopuszczającą je do stosowania w budownictwie drogowym.
Roboty ziemne w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych należy wykonywać ręcznie, ze szczególną
ostrożnością pod nadzorem właścicieli sieci. Szczegółowy opis technologii robót podano w Specyfikacjach
Technicznych.
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy na czas trwania robót utrzymanie terenu budowy i
dróg gminnych na włączeniach w stanie dostatecznym. Zimowe utrzymanie terenu placu budowy
(uzupełnianie ubytków, oraz odśnieżanie) należy do Wykonawcy robót.
Ponadto Wykonawca robót powinien bezwarunkowo prawidłowo zabezpieczyć teren budowy przed
dostępem osób trzecich.
Na obszarze planowanego przedsięwzięcia nie znajdują się stanowiska archeologiczne oraz strefy
ochrony konserwatorskiej – archeologicznej.
Prace ziemne należy prowadzić zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami, tj. w przypadku natrafienia podczas prowadzenia inwestycji na znaleziska
archeologiczne należy prace wstrzymać, zabezpieczyć i zgłosić odpowiednim organom; wszelkie
znaleziska archeologiczne stanowią własność Skarbu Państwa.
Teren nie znajduje się na terenie wpływów eksploatacji górniczej.
Wykonawca jest zobowiązany przy prowadzeniu robót do przestrzegania postanowień zawartych
w decyzji środowiskowej oraz wszelkich innych decyzjach związanych z ochroną środowiska włącznie z
Uchwałą Rady Gminy o Utrzymaniu Czystości. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót
norm/zakazów określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą
Wykonawcę.
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Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót
będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Prace w obrębie urządzeń obcych należy prowadzić ręcznie ze szczególną ostrożnością zgodnie z
uzgodnieniami branżowymi, pod nadzorem właścicieli poszczególnych sieci – Wykonawca uwzględni w
cenie ofertowej koszt nadzoru.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru lub upoważnionemu przedstawicielowi Inwestora na
siedem dni przed wbudowaniem materiału szczegółowe informacje dotyczące zamawiania materiałów i
odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych do zatwierdzenia. Wszystkie
materiały i wyroby stosowane do wykonania robót powinny spełniać wymagania polskich norm (PN), w
tym norm europejskich wprowadzonych do zbioru Krajowych aktów prawnych (PN-EN), a w przypadku
materiałów i urządzeń, dla których nie ustanowiono normy – aprobat technicznych oraz ustawy z dnia
16.04.2004r. o wyrobach budowlanych.
Wyrób budowlany może być wprowadzony, jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót
budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, to znaczy ma
właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w
których ma być zastosowany w sposób trwały, spełnienie wymagań podstawowych.
Wykonawca ma obowiązek utrzymania dojścia i dojazdu do zabudowań, przejezdności drogi dla pojazdów
uprzywilejowanych. Wykonawca jest zobowiązany zastosować taką technologię i organizację robót aby
zamknięcie dojazdu do posesji nie trwało dłużej niż 24 godziny.
Koszty dostosowania się Wykonawcy robót do punktu 1.5 zostaną przez Wykonawcę skalkulowane i
uwzględnione w cenie oferty zgodnie z punktem 9.2 niniejszej SST.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający w terminie określonym w Dokumentach Kontraktowych Umowie przekaże Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i
współrzędne reperów, Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów Robót oraz co najmniej jeden egzemplarz
Dokumentacji Projektowej i STWiORB komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę
przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. W przypadku natrafienia na
punkty poligonowe w ich rejonie roboty prowadzić ręcznie. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien przedstawić Inżynierowi harmonogram robót,
plan płatności oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa.
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:
- Zamawiającego;
- sporządzoną przez Wykonawcę;
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać niżej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:
(A)

Dokumentacja Projektowa załączona w Dokumentach Przetargowych:

(B)

Dokumentacja Projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu
(Umowy):
Wykonawca otrzyma od Inżyniera (Kierownika Projektu) po przyznaniu Kontraktu (Umowy)
egzemplarz projektów budowlanych i wykonawczych na roboty objęte Kontraktem.

(C)

Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę:

Wykonawca we własnym zakresie, w ramach Ceny Kontraktowej (umownej) opracuje i uzgodni następujące
projekty:
1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa, którą Wykonawca opracuje we własnym zakresie w ramach Ceny
Kontraktowej.
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania we własnym zakresie następujących projektów:
- geodezyjna dokumentacja powykonawcza,
- projekty Technologii i Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia Jakości,
- projekt tymczasowej organizacji ruchu,
- dokumentacja fotograficzna i archiwalna dla wszystkich prowadzonych robót, w szczególności dla robót
zanikających,
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- inne projekty robocze wyszczególnione w STWiORB,
- operat odbiorowy, zgodnie z postanowieniami punktu 8.3.1 niniejszej STWiORB,
- program gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – o
odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami).
Ww. projekty powinny być uzgodnione z Zamawiającym i zatwierdzone.
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Rysunków z uwagi na wybraną
technologię Wykonawcy, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i Specyfikacje na własny koszt w 4
egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia.
Opracowania muszą być przekazane do zatwierdzenia na 6 tygodni przed harmonogramowymi terminami
rozpoczęcia odpowiednich robót. Za wyjątkiem opracowań, dla których ustalono odrębnie inne terminy
wykonania.
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem, zaopiniowaniem i uzgodnieniem w/w dokumentacji są zawarte
w cenie Kontraktowej i nie będą podlegały odrębnej zapłacie.
1.5.2.2. Rysunki przedstawione przez Wykonawcę
Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie,
Wykonawca powinien dostarczyć wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia związane i inne dane potrzebne
do wykonania robót oraz osiągnięcia parametrów technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca
może składać te informacje kolejno w częściach, ale każda przedłożona część musi być w dostatecznym
stopniu kompletna by mogła być sprawdzona i zatwierdzona przez upoważnione jednostki niezależnie od
całości projektu. W terminach określonych w pkt. 1.5.2.1.
1.5.2.3. Rysunki przyjęte przez Inżyniera
Inżynier powinien sformułować komentarz i/lub zastrzeżenia dotyczące rysunków, dokumentacji i
danych przedstawionych przez Wykonawcę, w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania. Te komentarze lub
zastrzeżenia należy uważać za przyjęte przez Wykonawcę jeśli w ciągu 7 dni od daty otrzymania nie zgłosi
zastrzeżeń na piśmie. Wykonawca przed złożeniem rysunków, dokumentacji i danych powinien
skonsultować się z Inżynierem.
Notatka dotycząca konsultacji powinna być dostarczona, co najmniej 7 dni przed datą konsultacji oraz, jeśli
wymagane przez Inżyniera, Wykonawca powinien dostarczyć rysunki w wymaganej ilości kopii co najmniej 7
dni przed datą konsultacji.
1.5.2.4. Rysunki powykonawcze
Wykonawca powinien bezzwłocznie uzupełnić dokumentację oraz rysunki dostarczone Inżynierowi w
zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonania robót. Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi
Rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w trzech egzemplarzach dla każdego ukończonego
odcinka robót, który będzie przekazany do użycia lub będzie wykorzystany przez specjalistyczną firmę lub
Zamawiającego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie później niż 14 dni przed datą przekazania.
Opóźnienia w przekazaniu dokumentacji powykonawczej będą traktowane jako opóźnienia w terminowym
wykonaniu robót.
1.5.3. Nadzór autorski
Nadzór autorski będzie prowadzony przez Projektanta zgodnie z Prawem Budowlanym (Art. 20 ust 1
pkt 4) i będzie obejmował:
stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, uzgadniania
możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych
przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego (po uzyskaniu stanowiska Inwestora, że
zmiana jest zgodna z Warunkami Kontraktu).
1.5.4. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST.
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i Odbioru Robót Budowlanych oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inżyniera (Kierownika Projektu) Wykonawcy stanowią część Kontraktu
(Umowy), a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby
zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapoznać się z całą
dokumentacją i ująć wszystkie wynikające z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowej poszczególnych
pozycji.
Brak wyszczególnienia w pkt. 9 odpowiedniej STWiORB wymagań wyszczególnionych w innych częściach
Dokumentacji Projektowej nie może być podstawą roszczeń finansowych.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich
ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”).
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych (Umowie), a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera (Kierownika Projektu), który dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.
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Wykonawca ma obowiązek sprawdzić przekazane Dokumentacje Projektowe i STWiORBy oraz
zgłosić wszystkie uwagi do ich zawartości w terminie 4 tygodni od otrzymania tych dokumentów. Wszystkie
zgłoszenia braków, ewentualnych błędów, nieścisłości itp. po tym terminie nie mogą skutkować opóźnieniami
lub wstrzymaniem Robót. Działania takie będą uznawane za występujące z winy Wykonawcy Robót.
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących
obiektów na terenie budowy, w okresie od dnia przejęcia terenu budowy do dnia przekazania odcinka drogi
w utrzymanie odpowiedniemu organowi administracji drogowej, po uprzednim uzyskaniu od Inżyniera
Świadectwa Przejęcia Robót (lub odpowiednio: części robót albo odcinka). Powyższe zobowiązanie
Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje utrzymania tzw. „zimowego utrzymania”, polegającego na
zwalczaniu śliskości zimowej i odśnieżania odcinków dróg publicznych dopuszczonych do ruchu, za które
odpowiedzialny jest odpowiedni organ administracji drogowej. Wymaga się, aby na odcinkach drogi
dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie pozostawiał na nawierzchni jezdni i poboczy uskoków
poprzecznych lub podłużnych, mogących stanowić zagrożenie warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego
lub utrudniać prowadzenie robót utrzymaniowych.
Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania uciążliwego transportu z administratorami dróg oraz o
konieczności wykonania przez Wykonawcę "przeglądu zerowego" stanu tych dróg. Wyniki przeglądu
zerowego Wykonawca przekaże Inżynierowi i Ubezpieczycielowi. O fakcie przeglądu, Wykonawca jest
zobowiązany powiadomić administratora drogi. Wykonawca opracuje inwentaryzację fotograficzną stanu
technicznego dróg wraz z podpisaniem dwustronnych protokołów z administratorami tych dróg.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robót w okresie trwania budowy. Przy opracowaniu i wdrażaniu tymczasowej organizacji ruchu należy
bezwzględnie przestrzegać zapisów podanych w „Zasadach organizacji ruchu na czas budowy”.
W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany
przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga
każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera.
Wykonawca niezwłocznie po rozpoczęciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje i utrzyma w czasie
trwania kontraktu tablice informacyjne budowy przedstawiające informacje dotyczące Robót Kontraktowych.
Tablice informacyjne budowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres
realizacji kontraktu.
Dojazdy do posesji zlokalizowanych w pobliżu placu budowy winny być utrzymywane przez Wykonawcę na
jego koszt przez cały czas budowy.
Wjazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji Robót,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu
(Umowy) aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób
uzgodniony z Inżynierem (Kierownikiem Projektu) oraz przez umieszczenie, w 2 miejscach tablic
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera (Kierownika Projektu).
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji
robót.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony
w Cenę Kontraktową (Umowną).
13
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1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego w tym w szczególności wynikające z przepisów.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na Terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych
w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1)

lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych.

2)

środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
I)
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
II) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
III) możliwością powstania pożaru.

1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel
Wykonawcy.
1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na
środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać
zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w
czasie trwania budowy.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem przepisowych wymagań nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.
Wykonawca przed rozpoczęciem robót jest zobowiązany do zinwentaryzowania przebudowywanej sieci oraz
do sprawdzenia zgodności z mapą do celów projektowych i uzgodnieniem ZUD.
W przypadku rozbieżności Wykonawca jest zobowiązany do zaktualizowania Projektu i jego uzgodnienia,
koszt przebudowy lub zabezpieczenia zinwentaryzowanej sieci ponosi Właściciel sieci. Wykonawca
zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które
mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i
powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiającego.
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Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego
działalnością. W celu uniknięcia niesłusznych roszczeń odszkodowawczych ze strony właścicieli
istniejących nieruchomości, Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych sporządzi
inwentaryzację stanu istniejącej zabudowy zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego,
dokumentując stan techniczny tych obiektów. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia,
skatalogowane w sposób nie budzący wątpliwości, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który
dokumentują.
Wykonawca podpisze dwustronne protokoły z właścicielami budynków.
Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą
a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani
Inżynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
Wykonawca winien powiadomić na 7 dni przed wejściem w teren - właściciela nieruchomości na którym
będą prowadzone prace związane z czasowym zajęciem terenu. Po zakończeniu robót - winien
uporządkować teren, naprawić zaistniałe szkody i wypłacić właścicielom stosowne, uzgodnione
odszkodowania za niemożność użytkowania, bądź inne trwałe szkody. Na koniec podpisze protokół
stwierdzający, iż ten nie rości sobie już żadnych pretensji do wykonawcy. Koszty tych odszkodowań
należy wliczyć w koszt wybudowania infrastruktury.
W przypadku uszkodzeń układów drenarskich na działkach właścicieli nieruchomości Wykonawca jest
zobowiązany do ich naprawy.
Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca sporządzi dokumentację stanu technicznego
istniejących dróg lokalnych, znajdujących się w najbliższym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odległości,
wykorzystywanych do ciężkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji
Wykonawca potwierdzi u zarządcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgłosi ten fakt
do lokalnych władz samorządowych. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane
w sposób nie budzący wątpliwości co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują.
Wykonawca podpisze dwustronne protokoły z właścicielami tych dróg.
Wykonawca będzie mógł transportować materiały i wyposażenie na i z terenu budowy wyłącznie po
drogach, których stan został zinwentaryzowany w w/w sposób i potwierdzony u Zarządcy drogi. W
przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie dróg przez transport budowy
Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt.
1.5.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne
zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków
(ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera. Inżynier może polecić, aby
pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy lub ładunki powodujące
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca
będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inżyniera (Kierownika Projektu).
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawami dróg publicznych, które zostały
uszkodzone przez transport Wykonawcy.
1.5.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia („Plan BiOZ”) wynikający z Art. 21a
Prawa Budowlanego w szczególnym zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn
27. 08 2002 DZ. U Nr 151 i uzgodni go z Inżynierem.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej (Umownej).
1.5.12. Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera
(Kierownika Projektu) Świadectwa Wykonania przez Inżyniera. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do
czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa
lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.
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Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania
realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót w zakresie wynikającym z
warunków zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas budowy.
Wszystkie ciągi ruchu drogowego objęte obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnie w
trakcie budowy, zgodnie z etapami realizacji wynikającymi z projektów organizacji ruchu na czas budowy,
będą podlegały utrzymaniu (likwidacja ubytków w nawierzchni, likwidacja nierówności, czyszczenie jezdni,
odśnieżanie itp.).
Wykonawca jest zobowiązany do czyszczenia opon samochodów wyjeżdżających z budowy na drogę
np. przy pomocy stanowisk do czyszczenia opon strumieniem wody bądź sprężonym powietrzem.
Wykonawca ma obowiązek zapewnienia przejezdności w całym okresie trwania robót.
Wykonawca ma obowiązek stosowania się do opracowanych przez biuro projektowe
wytycznych.
W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: znaki pionowe, poziome, zapory, światła
ostrzegawcze, sygnały, sygnalizatory, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i
pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia
zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien
rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
Reasumując wyżej wymienione koszty:
- zabezpieczenia terenu budowy
- wynikające z utrzymania organizacji ruchu w tym: obsługa tymczasowych
zabezpieczających,.
- utrzymania ciągów ruchu kołowego.
nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w Cenę Kontraktową.

urządzeń

1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót lub metod
i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne
odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera.
1.5.14.

Równoważność norm i przepisów prawnych.
Gdziekolwiek w Kontrakcie (Umowie) powoływane są konkretne normy lub zbiory przepisów, których
wymagania spełniać mają materiały, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub wydania poprawione powołanych norm i przepisów, o
ile w Kontrakcie (Umowie) nie postanowiono inaczej.
W przypadku, gdy powołane normy lub przepisy są państwowe, lub odnoszą się do konkretnego kraju
lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy, które zapewniają wykonanie na
zasadniczo równym lub większym poziomie niż wymagany przez wcześniej wyszczególnione normy i zbiory
przepisów pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia na piśmie przez Inżyniera
(Kierownika Projektu).
Różnice pomiędzy wyszczególnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być
dokładnie odnotowane na piśmie przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi, co najmniej na 28 dni przed
datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inżyniera. W przypadku, gdy Kierownik
Projektu stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają wykonania na zasadniczo równym poziomie
lub wyższym, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach.

1.5.15. Zgodność z wymaganiami zezwoleń
Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na własny koszt od odpowiednich instytucji.
(Zezwolenia te obejmują zezwolenia na zmianę ruchu, zezwolenia dotyczące trasy, zezwolenia na pobyt,
na używanie krótkofalówek, na rozpoczęcie robót lub na zmianę położenia użyteczności publicznych, itd.)
W ciągu dwóch tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi listę
wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie z Programem.
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W porozumieniu z władzami lokalnymi i użytkownikami użyteczności publicznych, Zamawiający stworzy
harmonogram, do wykonania przez Wykonawcę, w pełni udokumentowanych wniosków o zezwolenia dla
wykonania poszczególnych odcinków robót.
Jeśli Wykonawca trzyma się tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opóźnień związanych ze zbyt
późnym wydaniem jakichkolwiek zezwoleń na wykonanie robót poniesie Zamawiający.
Wykonawca powinien stosować się do wymagań tych zezwoleń i powinien umożliwić instytucji wykonanie
inspekcji i sprawdzenia robót. Ponadto, powinien on umożliwić instytucji uczestniczenie w procedurach
badaniach i kontroli, które jednak nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności związanych z
Kontraktem.
1.5.16. Prace archeologiczne
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera i postępować zgodnie z jego
poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w
robotach, Inżynier po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania
robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. Wykonawca winien zabezpieczyć
prowadzenie nadzoru archeologicznego oraz przeprowadzenie ratowniczych badań wykopaliskowych
zgodnie z zakresem określonym w piśmie WUOZ/SI-631/27/10 z dnia 16.03.2010r. Wojewódzkiego
Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi, Delegatura w Sieradzu.
Wykonawca zapewni nadzór archeologiczny na własny koszt oraz uzyska wszystkie niezbędne
uzgodnienia, decyzje, warunki do prawidłowego wykonania zadania.
1.5.17. Niewypały, niewybuchy
Przed rozpoczęciem Robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić teren budowy pod
kątem występowania niewybuchów. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na
niewypały/niewybuchy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przerwania robót, zabezpieczenia
terenu oraz wezwania odpowiednich służb (policja, straż pożarna, pogotowie saperskie) i niezwłocznego
powiadomienia Inżyniera. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usunięcia niewypałów/niewybuchów
poniesie Wykonawca.
1.5.18. Zaplecze Wykonawcy
Wykonawca wykonuje zaplecze we własnym zakresie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z budową
zaplecza Wykonawcy nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

2.

Materiały
Jakakolwiek nazwa handlowa użyta w STWiORB lub Dokumentacji Technicznej oznaczać będzie
definicję standardu a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

2.1. Źródła uzyskania materiałów.
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera (Kierownika Projektu).
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postępu Robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest
zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji,
organów administracji państwowej i samorządowej, do zatwierdzenia Inżynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z
jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
związane z dostarczeniem materiałów do robót.
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Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów ukopów i miejsc pozyskania materiałów
miejscowych piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukończeniu robót. Nadmiar humusu pozostającego po wykorzystaniu przy robotach wykończeniowych
należy do Wykonawcy.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań
Kontraktu lub wskazań Inżyniera.
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera (Kierownika Projektu), Wykonawca nie będzie
prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w
Kontrakcie.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na
danym obszarze.
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów.
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu
sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów
pod względem jakości.
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące
warunki:
a)
b)
c)

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

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.
Materiały, nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę na własny koszt wywiezione z
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na
użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów
zostanie przewartościowany przez Inżyniera.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były
dostępne do kontroli przez Inżyniera.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań
prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany
bez zgody Inżyniera.
2.7. Materiały z rozbiórek i odpadowe
2.7.1. Wszystkie elementy i materiały z rozbiórek stają się własnością Wykonawcy i powinny być usunięte z
terenu budowy w sposób i terminie niekolidującym z wykonaniem innych robot.
Koszt związany z rozbiórką, transportem, zwałką (utylizacją) w/w materiałów Wykonawca powinien zawrzeć w
cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.
Materiały z rozbiórki Wykonawca usunie poza plac budowy przy przestrzeganiu zapisów ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz 628 ze zmianami).
Pozyskanie miejsca utylizacji materiałów stanowi obowiązek Wykonawcy.
Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustalić rzeczywiste odległości odwozu materiałów
przeznaczonych do utylizacji i uwzględnić to w cenie ofertowej. Ewentualna zmiana tych odległości w stosunku
do założonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy.
2.7.2. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnień z właścicielami sieci uzbrojenia terenu, elementy
pochodzące z rozbiórek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w miejsce
uzgodnione przez Wykonawcę z odpowiednim właścicielem tych sieci na koszt własny na odległość do 50km.
Jeżeli nie zaistnieje żadna z ww. okoliczności, z materiałem z rozbiórki postąpić jak w pkt. 2.7.1.
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2.7.3. Koszt transportu w miejsca wskazane przez właścicieli sieci uzbrojenia terenu nie podlega osobnej
zapłacie i jest zawarty w cenie kontraktowej.
2.8. Materiały zawierające azbest
Obowiązki Wykonawcy prac polegających na bezpiecznym usuwaniu wyrobów zawierających azbest,
sposoby i warunki bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest, warunki przygotowania do transportu
i transport odpadów zawierających azbest do miejsca ich składowania oraz wymagania, jakim powinno
odpowiadać oznakowanie odpadów zawierających azbest w szczegółowy sposób określa Rozporządzenie
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2.04.2004 w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego
użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2004.71.649).

3. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
Projekcie Organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem (Umową).
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego
użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany
bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu,
zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
Sprzęt stosowany do wykonania robót podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takiego rodzaju sprzętu, który gwarantuje uzyskanie
parametrów wykonania robót wymaganych w STWiORB (np. uzyskanie odpowiednich wskaźników
zagęszczenia itp.)

4.

Transport
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
materiałów (sprzętu) na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte
przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg
publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do czyszczenia opon samochodów wyjeżdżających z budowy na drogę
np. przy pomocy stanowisk do czyszczenia opon strumieniem wody bądź sprężonym powietrzem.
Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbędnych dróg technologicznych i
dojazdowych na terenie budowy, w czasie prowadzonych robót.

5.

Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową,
wymaganiami ST, PZJ, Projektu Organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera.
Kolejność robót przyjęta w w/w Projektach musi zapewniać usunięcie kolizji z elementami istniejącymi i
projektowanymi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wszelkie koszty z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i należy je ująć w Cenie Kontraktowej
Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzić wyłącznie na działkach objętych pozwoleniem na budowę.
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W przypadku konieczności zajęcia nieruchomości przyległych do terenu inwestycji, nie objętych pozwoleniem
na budowę, wynikających z przyjętej technologii robót, Wykonawca jest zobowiązany uzyskać stosowne
dokumenty i uzgodnienia z właścicielem nieruchomości umożliwiające wejście czasowe w teren i jest
zobowiązany zastosować odpowiednie środki techniczne minimalizujące uciążliwość działań Wykonawcy dla
otoczenia w stopniu możliwym do zaakceptowania przez właściciela przyległego terenu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na piśmie przez Inżyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i
ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe pobrane z właściwego PODGKiA zostaną
zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, zostaną one odtworzone na koszt
Wykonawcy.
Przed przystąpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowiązany jest
zgłosić prace do ośrodka dokumentacji, pozyskać aktualne dane odnośnie państwowej osnowy sytuacyjnowysokościowej, a następnie po zakończeniu budowy – złożyć operat z pomiaru powykonawczego - do
państwowego zasobu geodezyjno kartograficznego.
Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierować i sprawować nad nimi bezpośredni nadzór i
kontrolę wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe – zgodnie z wymaganiami
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Geodezyjna Obsługa Budowy obejmuje w szczególności:
a) założenie osnowy realizacyjnej, w dowiązaniu do punktów osnowy państwowej,
b) wykonanie pomiaru kontrolnego w pasie włączenia do istniejącej sytuacji,
c) odszukanie i oznaczenie granic pasa lokalizacji inwestycji,
d) wytyczenie punktów głównych trasy i obiektów inżynierskich,
e) bieżącą obsługę geodezyjną budowy,
f) pomiary przemieszczeń i odkształceń prowadzone w miarę potrzeby do końca okresu gwarancyjnego,
g) inwentaryzację powykonawczą,
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność.
Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia skrajni pod istniejącymi oraz nowoprojektowanymi
obiektami oraz sieciami na każdym etapie prowadzenia robót.
Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia rzędnych studni.
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i
wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
Każdorazowo przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy próbne dla identyfikacji
uzbrojenia podziemnego.
W przypadku ich wystąpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urządzenia na czas prowadzenia
robót w uzgodnieniu z jego właścicielem oraz wszelkie roboty z tym związane. Wszelkie koszty z tego tytułu
nie podlegają odrębnej zapłacie i należy ująć je w Cenie Kontraktowej.
Wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji (wszystkimi branżami), ustalić miejsca
kolizyjne i opracować szczegóły przejść infrastruktur przez elementy konstrukcyjne.
Wykonawca jest zobowiązany do oczyszczenia terenu robót z ewentualnych pozostałych w gruncie
fundamentów, fragmentów pali, przepustów, gruzu itp. Wszelkie koszty z tego tytułu nie podlegają odrębnej
zapłacie i należy ująć je w Cenie Kontraktowej.
Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjętej własnej technologii robót.
Dla przyjętej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robót lub inne Projekty
wymagane w STWiORB np.: projekt zabezpieczenia wykopów, przełożenia cieków itp. Zastosowany sprzęt,
wszystkie materiały, roboty i ich zabezpieczenie wynikające z przyjętych rozwiązań technicznych i
technologicznych w ramach opracowań Wykonawcy nie podlegają odrębnej zapłacie, wszelkie koszty z tego
tytułu należy ująć w Cenie Kontraktowej.
Podczas prac należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie
przesunięcie punktów geodezyjnych, które podlegają ochronie w trybie przepisów ustawy Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne. Wykonawca powinien powiadomić właścicieli urządzeń w terminie 21 dni przed
przystąpieniem do robót związanych z usunięciem kolizji sieci energetycznych, teletechnicznych,
kanalizacyjnych, melioracyjnych wodociągowych i gazowych. Koszty nadzoru z tego tytułu nie podlegają
odrębnej zapłacie i należy ująć je w Cenie Kontraktowej.
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6.

Kontrola jakości robót

6.1.

Program Zapewnienia Jakości (PZJ).
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Do obowiązków Wykonawcy należy opracować i przedstawić do aprobaty Inżyniera Programu
Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.
Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:
-

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

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
6.2.

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

Zasady kontroli jakości robót.
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną
jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań
w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm
określających procedury badań.
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,
Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy,
gdy niedociągnięcia w pracy Laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3.

Pobieranie próbek.
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier (Kierownik Projektu) będzie mieć zapewnioną
możliwość udziału w pobieraniu próbek.
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Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą
wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania
próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób
zaakceptowany przez Inżyniera.
6.4.

Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do
akceptacji Inżyniera.

6.5.

Raporty z badań.
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie
później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.

Badania prowadzone przez Inżyniera (Kierownika Projektu).
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez
Wykonawcę.
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój
koszt. Inżynier powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier oprze się
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową
i STWiORB. Może również rozszerzyć zakres własnych badań lub zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę,
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez
Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z odrębnymi
przepisami. Właściwości użytkowe tych materiałów, zastosowanych w obiekcie budowlanym w sposób trwały
muszą umożliwiać prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań
podstawowych o których mowa w art. 5 ust.1 pkt1. Ustawy Prawo budowlane.
Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 z 2004r.)
dopuszcza się do stosowania:
1) Wyroby posiadające znak CE – bez ograniczeń,
2) Wyroby, które nie posiadają znaku CE – pod warunkiem, gdy:
a) wyrób został wyprodukowany na terytorium Polski
- w zgodzie z istniejącą Polską Normą, a producent załączył deklarację zgodności z tą normą,
- w przypadku braku Polskiej normy lub istotnej różnicy od jej zapisów, to w zgodzie uzyskaną
aprobatą techniczną, a producent załączył deklarację zgodności z tą aprobatą,
- posiada znak budowlany świadczący o zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą
techniczną, a producent załączył odpowiednią informację o wyrobie,
b) wyrób został wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a
producent załączył do wyrobu deklarację zgodności z tą aprobatą,
c) jest to wyrób umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki
budowlanej,
3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego według indywidualnej dokumentacji
technicznej, dla którego producent wydał specjalne oświadczenie o zgodności wyrobu z tą dokumentacją oraz z
przepisami.
Wyrób budowlany, który posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklarację zgodności, nie
może być modyfikowany bez utraty ważności dokumentów dopuszczających do wbudowania. W przypadku
zastosowania modyfikacji należy uzyskać aprobatę techniczną dla takiego wyrobu.
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W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę
Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy.
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
-

datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
uzgodnienie przez Inżyniera Programu Zapewnienia Jakości i Harmonogramów robót,
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inżyniera,
daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych
odbiorów robót,
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robót,
dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem,
kto je przeprowadzał,
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi
do ustosunkowania się.
Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub
zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak
stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
(2) Rejestr Obmiarów.
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie
(Przedmiarze robót) i wpisuje do Rejestru Obmiarów. Wzór książki, a w szczególności formularza
obmiarów zaproponuje Wykonawca do zatwierdzenia przez Inżyniera. Wpisów do Książki Obmiarów
dokonuje Kierownik Budowy i są one potwierdzane przez Inżyniera.
(3) Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione
na każde życzenie Inżyniera.
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(4) Pozostałe dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące dokumenty:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
protokoły przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoły odbioru robót,
protokoły z narad i ustaleń,
korespondencję na budowie.

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

7.

Obmiar robót

7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Dodatkowe ilości obmiarowe wynikające z założonych tolerancji wykonania nie podlegają dodatkowej
zapłacie. Niewielkie przekroczenia ilości robót zawarte w Kosztorysie stanowią zapas i nie będą
modyfikowane ze względu na obmiarowe rozliczanie robót.
Pomiary grubości warstw dla danej konstrukcji należy sprawdzać w tym samym miejscu.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i
Inżyniera.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów.
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż
linii osiowej netto pomiędzy mierzonymi punktami. Do długości netto nie wlicza się zakładów
technologicznych.
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą
3
wyliczone w m jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez
Inżyniera.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie
trwania robót.
7.4. Wagi i zasady ważenia.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg
norm zatwierdzonych przez Inżyniera.
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i
jednoznaczny oraz będą uzupełnione odpowiednimi szkicami, których wzór zostanie uzgodniony z
Inżynierem, oraz dokumentacją fotograficzną, skatalogowaną w sposób nie budzący wątpliwości co do
momentu jej wykonania oraz obiektu, który dokumentuje. Obliczenia wraz ze szkicami oraz dokumentacją
fotograficzną będą każdorazowo załączone do dokumentów odbiorowych poszczególnych robót a ich
wyniki zostaną zapisane w książce obmiaru i potwierdzone przez Inżyniera.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie
oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.

8.

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

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inżynier (Kierownik Projektu).
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni
od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. Wykonawca jest zobowiązany również do dokumentowania
odbieranych robót w postaci fotograficznej. Dokumentacja ta powinna być skatalogowana w sposób nie
budzący wątpliwości co do dat wykonania fotografii oraz obiektów, które dokumentuje.
Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrębnej zapłacie i
przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.
8.2. Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. Odbioru
robót dokonuje Komisja w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja jest powoływana przez
Zamawiającego. Warunkiem dokonania odbioru częściowego jest uprzednie wystawienie przez Inżyniera
Świadectwa Przejęcia w zakresie części robót, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego
świadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.
8.3.

Odbiór ostateczny robót.
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3.1.
Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Inżyniera Świadectwa
Przejęcia.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, w tym dokumentacji fotograficznej, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz
zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST.
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W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Komisja dokona potrąceń,
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach
Kontraktowych lub nakazać Wykonawcy wykonanie robót poprawkowych, wyznaczając jednocześnie
nowy termin odbioru ostatecznego.
8.3. 1. Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół Odbioru Ostatecznego
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1.

Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została
sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu; wymaga się przy tym, żeby dokumentacja została tak
opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany były łatwo rozpoznawalne.
2.
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne).
3.
Recepty i ustalenia technologiczne.
4.
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).
5.
Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i PZJ.
6.
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i PZJ na
wszystkie materiały wbudowane. W Deklaracji powinna być podana lokalizacja wbudowania danego
materiału.
7.
Opinię technologiczną opracowaną przez Wykonawcę i skoreferowaną przez Inżyniera sporządzoną
na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych
zgodnie z ST i PZJ.
8.
Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,
energetycznej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.
9.
Dokumentację fotograficzną skatalogowaną w sposób nie budzący wątpliwości co do dat wykonania
fotografii oraz obiektów, które dokumentuje.
10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu.
11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z klauzulą
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznego, oraz wersję cyfrową mapy
zasadniczej w pliku dwg.
12. Protokoły podpisane z właścicielami nieruchomości zajętych czasowo pod wykonanie infrastruktury
technicznej - dotyczące zaspokojenia roszczeń.
Wykonawca opracuje operat odbiorowy w jednym egzemplarzu oryginalnym i w trzech kopiach. Dodatkowo
Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzące w skład operatu odbiorowego, za wyjątkiem pozycji
10, w rozdzielczości umożliwiającej czytelny wydruk w formacie odpowiadającym oryginałowi i zapisze na
nośniku danych w jednym egzemplarzu w formacie zapisu danych uzgodnionym z Inżynierem. Pozycja 10
zostanie zapisana na nośniku danych w formacie *.dwg lub *.dgn.
Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersją elektroniczną jest
zawarty w cenie kontraktowej i nie podlega odrębnej zapłacie.
W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja.
8.4.

Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny robót”.
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9. Podstawa płatności
9.1

Ustalenia ogólne.
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Inżynier może wziąć pod uwagę podział kwoty ryczałtowej
proponowany przez Wykonawcę, zgodnie z odpowiednią Klauzulą Warunków Ogólnych Kontraktu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji przedmiarowej będzie uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
−
−
−
−
−
−

robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
transportu na teren budowy.
wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, ubezpieczenie budowy,
koszty zabezpieczenia nadzoru konserwatorsko - archeologicznego,
podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ubytków i

W skład kosztów pośrednich wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i
laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody,
budowa dróg dojazdowych, itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce
na rzecz budowy, koszty związane z zawarciem umów użyczenia gruntów, opłaty za dzierżawę terenu, koszty
transportu materiałów na miejsce utylizacji i utylizacja materiałów, koszty projektów uzupełniających i ich
uzgodnień, koszty szkolenia BHP pracowników i dozoru budowy, koszty utrzymania obiektów tymczasowych
w należytym stanie techniczno-eksploatacyjnym, wszystkie koszty technologii robót wynikające z przyjętych
rozwiązań technicznych i technologicznych w ramach opracowań Wykonawcy, koszt opracowania i
uzgodnienia wszystkich Dokumentacji Projektowych Wykonawcy oraz koszt wszystkich rozwiązań z nich
wynikających, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, opłaty koszty zapewnienia komunikacji zastępczej na
czas robót, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, koszty nadzoru gestorów nad budową infrastruktury i
jej zabezpieczenia na czas robót, wszelkie koszty wynikające z warunków wykorzystania terenu w fazie
realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości
przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich (pkt
5.2 niniejszej STWiORB), ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty
opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz dokumentacji odbioru
ostatecznego, zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym. Podatki obliczane zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
9.2

Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej D.M.00.00.00.
Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego zapoznania się z wymaganiami zawartymi w
D.M.00.00.00, a koszty wynikające z tych wymagań powinien ująć w poszczególnych ST.
Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w
Specyfikacji Technicznej D.M.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie
wyszczególnione w kosztorysie.

10. Przepisy związane
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z późniejszymi
zmianami).
Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2001 nr 138, poz. 1555),
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14, poz. 60 z późniejszymi
zmianami),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 627; z
późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z późniejszymi
zmianami),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628; z późniejszymi
zmianami),
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
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Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.
U. 2001 nr 112, poz. 1206),
Ustawa z dnia 17 maja 1989 – Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. Nr 240 z
dnia 24.11.2005 poz. 2026 i 2027 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów dokumentów
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2001 nr 152, poz. 1736),
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602; z
późniejszymi zmianami),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i
warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych
warunków zarządzanie ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.
U. 2003 nr 177, poz. 1729).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót
budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151 poz. 1256).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 z 2004r.)
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.
Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r)
Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z
późniejszymi zmianami).
Warunki Kontraktu (Umowy).
Dane Kontraktowe.
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1.

Wstęp

1.1.

Przedmiot ST.

D.01.01.01

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z geodezyjną obsługą wykonania zagospodarowania przestrzeni
publicznej w miejscowości w miejscowości Perzów - przebudowa ciągu komunikacyjnego – placu
przed Urzędem Gminy. Kod CPV 45 233000-8.

1.2.

Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem kontraktowym przy realizacji zadania
określonego w punkcie 1.1.

1.3. Ewidencja i pomiary.
Ewidencja obejmuje sporządzenie niezbędnych map powykonawczych i ich ewidencję
w państwowych zasobach geodezyjnych.

1.4.

Określenia podstawowe.

1.4.1.

Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy
punkt trasy.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.4.2.

1.5.

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

2.

Materiały

2.1.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2.

2.2.

Rodzaje materiałów.
Do stabilizacji, wyznaczenia osi trasy i punktów wysokościowych należy stosować pale
i paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08m i długości około 0,30m, a dla punktów utrwalanych
w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5mm i długości od 0,04 do 0,05m. „Świadki”
powinny mieć długość około 0,50m i przekrój prostokątny.

3.

Sprzęt

3.1.

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

3.2.

Sprzęt pomiarowy.
Do odtworzenia i wyznaczenia punktów obiektu należy stosować następujący sprzęt:
−
−
−
−

teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
tyczki,
łaty,
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− taśmy stalowe, szpilki.
Sprzęt stosowany do pomiarów powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności
pomiaru.

4.

Transport

4.1.

Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 4.
Sprzęt i materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu.

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.

Zasady wykonywania prac pomiarowych.
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK.
W oparciu o materiały dostarczone przez Projektanta, Wykonawca powinien przeprowadzić
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w Dokumentacji
Projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że
rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej,
to powinien powiadomić o tym Projektanta. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być
zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera Kontraktu.
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być
zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę
i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera
Kontraktu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich
oznaczeń w czasie trwania robót.
Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków
Wykonawcy.

5.2.1 Wyznaczenie obiektu.
Tyczenie punktów głównych, osi i krawędzi należy wykonać zgodnie z Dokumentacją
Projektową. Wyznaczone punkty nie powinny być przesunięte więcej niż o 3cm w stosunku do
projektowanych, a rzędne punktów należy wykonać z dokładnością do 1cm w stosunku do
projektowanych rzędnych.

6.

Kontrola jakości robót

6.1.

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

6.2.

Kontrola jakości prac pomiarowych.
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów
wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych
GUGiK zgodnie z wymaganiami podanymi w odpowiednich punktach niniejszej SST.
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- tyczenie zagospodarowania przestrzeni publicznej w miejscowości Perzów wraz z wszystkimi
urządzeniami towarzyszącymi należy sprawdzać na wszystkich załamaniach pionowych i
krzywiznach w poziomie.

7.

Obmiar robót

7.1.

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

7.2.

Jednostka obmiarowa.
Jednostką obmiaru robót związaną z wyznaczeniem projektowanych elementów jest
1,0ha.

8.

Odbiór robót

8.1.

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

8.2.

Sposób odbioru robót.
Odbioru dokonuje Inżynier po sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót, na podstawie
szkiców, dzienników i pomiarów geodezyjnych lub protokołów z kontroli geodezyjnej, które
przedkłada Inżynierowi Wykonawca.

9.

Podstawa płatności

9.1.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 9.
W zakres robót punktu 9.1 wchodzi:
Wykonanie wszystkich niezbędnych czynności określonych w niniejszej SST na
podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych oraz protokółów kontroli zgodnie
z zasadami określonymi w ST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”.

9.2. Cena wykonania robót.
− sprawdzenie i wyznaczenie punktów głównych drogi, zjazdów, elementów odwodnienia i
urządzeń towarzyszących, przekrojów poprzecznych i punktów wysokościowych,
− uzupełnienie robót dodatkowymi punktami i wykonywanie pomiarów w miarę postępu robót
zgodnie z Dokumentacją Projektową,
− wyznaczenie punktów charakterystycznych,
− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie,
− regulacja wysokościowa (odtworzenie) punktów głównych trasy,
− prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,
− wykonanie map geodezyjnych powykonawczych z naniesieniem do państwowych zasobów
geodezyjnych,
− zabezpieczenie i ochrona przez uszkodzeniem punktów osnowy geodezyjnej,
− wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń,
− oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie,
− odwiezienie sprzętu po zakończeniu robót.
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10. Przepisy związane
1. Instrukcja techniczna 0-1.
2. Instrukcja techniczna G-3.
3.
4.
5.
6.
7.
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Instrukcja techniczna G-1.
Instrukcja techniczna G-2.
Instrukcja techniczna G-4.
Wytyczne techniczne G-3.2.
Wytyczne techniczne G-3.1.

Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.
Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.
Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.

Wstęp

1.1.

Przedmiot ST.

D.01.02.04

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg w związku zagospodarowaniem
przestrzeni publicznej w miejscowości Perzów - przebudowa ciągu komunikacyjnego – placu przed
Urzędem Gminy. Kod CPV 45 110000-1.

1.2.

Zakres stosowania ST.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.

Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad wykonania robót rozbiórkowych:
Zakres rzeczowy obejmuje:
 Rozebranie i ponowne ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm kształt prostokątny na
podsypce c-p gr. 3cm.
 Rozebranie krawężników betonowych 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej.
 Rozebranie ław pod krawężniki z betonu - krawężnik 15x30cm.
 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej.
 Rozebranie oporników betonowych o wymiarach 10x30cm na podsypce piaskowej.
 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinki) gr. 12cm o spoinach wypełnionych
piaskiem.
 Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej.
 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4cm ręcznie.
 Rozbiórka drobnych elementów betonowych.
 Rozebranie palisady drewnianej h=0,3m.
 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i
składowania
 Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III,
przepust rurą dwudzielną HDPE 130 wraz z wykonaniem robót ziemnych.
 Demontaż masztów flagowych wraz z rozbiórką fundamentów.
 Przestawienie istniejącej tablicy informacyjnej w pasie zieleni obok obelisku wraz z wykonaniem
nowych fundamentów.
 Montaż nowych masztów flagowych aluminiowych Hmin=6,0m wraz z wykonaniem fundamentów.
 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu
3
od 0.1 do 0.2 m .
 Naprawa istniejących stopni schodów z kostki betonowej i betonu.
 Ścinanie piłą mechaniczną tui o średnicy 10-15cm wraz z usunięciem karpiny i zasypaniem i
zagęszczeniem dołu.
Uwaga: Materiały rozbiórkowe po posortowaniu Wykonawca winien odtransportować na
wysypisko przy zachowaniu przepisów odnośnie ochrony środowiska. Koszty wysypiska i
utylizacji ponosi Wykonawca Robót.

1.3.

Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
i ST D.M.00.00.00."Wymagania ogólne".

1.4.

Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót
podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

35

D.01.02.04

2.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiały
Nie występują.

3.

Sprzęt

3.1.

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym
w Specyfikacjach, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania
wymagań jakościowych zostaną przez Inżyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robót.
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg należy stosować:

-

samochody ciężarowe,
piły mechaniczne,
koparki, koparko ładowarki.

4.

Transport

4.1.

Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Materiały uzyskane z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu
zaakceptowanymi przez Inżyniera Kontraktu dla danego asortymentu materiału rozbiórkowego.
Powyższy sprzęt powinien zapewniać bezpieczne dla inny użytkowników dróg
odtransportowanie materiałów z rozbiórki na składowisko Wykonawcy. Wskazane zastosowanie
wywrotek z wysokimi burtami.

5.

Wykonanie robót

5.1.

Ogólne warunki wykonania robót.
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

5.2.

Zakres wykonywanych robót.

5.2.1. Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z Terenu Budowy wszystkich elementów
wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z lokalizacją podaną w Dokumentacji Projektowej lub dodatkowo
wg wskazań Inżyniera Kontraktu.
5.2.2. Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym.
Za bezpieczeństwo ruchu na odcinku wykonywanych robót odpowiedzialny jest Wykonawca
robót. Kolejne etapy wykonywanych robót należy oznakować zgodnie z zatwierdzonym Projektem
Organizacji Ruchu.

5.3.

Przewożenie i składowanie materiałów pochodzących z rozbiórek.
Materiał z rozbiórki staje się własnością Wykonawcy. Wykonawca przetransportuje go i
złoży na składowisku zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu w uzgodnieniu z właściwymi
władzami i zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.

6.

Kontrola jakości robót

6.1.

Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady odnośnie kontroli jakości robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania
ogólne”.
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Kontrola jakości robót rozbiórkowych.
Sprawdzenie jakości robót rozbiórkowych polega na sprawdzeniu ich zgodności
z Dokumentacją Projektową w zakresie kompletności wykonywanych robót, wymaganiami
podanymi w pkt. 5 niniejszej Specyfikacji.

7.

Obmiar robót

7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
Jednostkami obmiaru są:
2

 metry kwadratowe (m ) - ozebranie i ponowne ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm
kształt prostokątny na podsypce c-p gr. 3cm.
 metry (m) - rozebranie krawężników betonowych 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej.
3
 metry sześcienne (m ) - rozebranie ław pod krawężniki z betonu - krawężnik 15x30cm.
 metry (m) - rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej.
 metry (m) - rozebranie oporników betonowych o wymiarach 10x30cm na podsypce piaskowej.
2
 metry kwadratowe (m ) - rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinki) gr. 12cm o
spoinach wypełnionych piaskiem.
2
 metry kwadratowe (m ) - rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na
podsypce piaskowej.
2
 metry kwadratowe (m ) - rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4cm ręcznie.
3
 metry sześcienne (m ) - rozbiórka drobnych elementów betonowych.
 metry (m) - rozebranie palisady drewnianej h=0,3m.
3
 metry sześcienne (m ) - wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami
transportu i składowania
 metry (m) - wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt
kategorii III, przepust rurą dwudzielną HDPE 130 wraz z wykonaniem robót ziemnych.
 sztuka (szt.) - demontaż masztów flagowych wraz z rozbiórką fundamentów.
 sztuka (szt.) - przestawienie istniejącej tablicy informacyjnej w pasie zieleni obok obelisku wraz z
wykonaniem nowych fundamentów.
 sztuka (szt.) - montaż nowych masztów flagowych aluminiowych Hmin=6,0m wraz z wykonaniem
fundamentów.
 sztuka (szt.) - Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w
3
jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m .
 sztuka (szt.) - naprawa istniejących stopni schodów z kostki betonowej i betonu.
 sztuka (szt.) - Ścinanie piłą mechaniczną tui o średnicy 10-15cm wraz z usunięciem karpiny i
zasypaniem i zagęszczeniem dołu.

8.

Odbiór robót

8.1.

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Odbioru wykonanych Robót rozbiórkowych dokonuje Inżynier Kontraktu na budowie na
zasadach określonych w ST DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne” jak dla Robót zanikających
i ulegających zakryciu.

9.

Podstawa płatności

9.1.

Wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Płatność za jednostkę poszczególnych asortymentów robót rozbiórkowych obmierzanych
w jednostkach wyszczególnionych w punkcie 7 niniejszej ST zgodnie z Dokumentacją Projektową,
obmiarem robót i oceną jakości wykonania robót.
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Cena wykonania robót obejmuje:

Dla wszystkich rozbiórek:
- wyznaczenie Robót w terenie,
- dla materiałów zakwalifikowanych przez Inżyniera do wykorzystania - oczyszczenie,
- dla pozostałych materiałów stanowiących własność Wykonawcy – załadunek, odwóz i
składowanie na składowisko Wykonawcy,
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń,
- wykonanie wszystkich koniecznych rozbiórek bez względu na ilości przedmiarowe,
- uporządkowanie terenu rozbiórki,
- koszty wysypiska i utylizacji,
- zasypanie i zagęszczenie dołów po usuniętych elementach dróg i ulic,
- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie.
Dla rozbiórek podbudów z kruszywa i nawierzchni bitumicznych jezdni:
- odcięcie krawędzi za pomocą piły spalinowej,
- rozebranie nawierzchni z ułożeniem w stosy,
- odtworzenie rozebranych nawierzchni.
Dla rozbiórek nawierzchni z kostki betonowej:
- rozebranie nawierzchni z ułożeniem w stosy.
- odcięcie istniejących krawędzi za pomocą piły spalinowej,
- rozebranie podsypki c-p i podbudowy.
Dla rozbiórki obrzeża betonowego, krawężnika i ławy:
- rozebranie obrzeża i krawężnika betonowego i krawężnika kamiennego i złożenie w stosy,
- rozkucie ławy betonowej i ułożenie w stosy,
- rozebranie ławy piaskowej lub cementowo-piaskowej i ułożenie w stosy.
Dla rozbiórki elementów betonowych:
- rozebranie i złożenie w stosy,
- rozkucie ławy betonowej i ułożenie w stosy,
- rozebranie ławy piaskowej lub cementowo-piaskowej i ułożenie w stosy.
Dla zabezpieczenia istniejących mediów rurami ochronnymi:
- wykonanie przekopów kontrolnych,
- zlokalizowanie uzbrojenia,
- wykonanie wykopów,
- zabezpieczenie mediów rurami ochronnymi,
- ułożenie nowej foli ochronnej (ostrzegawczej),
- zasypanie i zagęszczenie wykopów gruntem niespoistym przepuszczalnym,
- koszt nadzoru właścicieli sieci.
Dla montażu nowych masztów flagowych”
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- wykonanie wykopów,
- wykonanie betonowych fundamentów,
- montaż masztów,
- uporządkowanie miejsca robót.
Dla wykonania regulacji studzienki:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- roboty rozbiórkowe,
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- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- wykonanie regulacji sytuacyjno-wysokościowej studzienki,
- wymiana zniszczonych górnych kręgów studzienki,
- wymiana zasuwy/zaworu na nowy,
- wymiana włazu studziennego na nowy,
- wykonanie pierścieni odciążających na studniach kanalizacji sanitarnej,
- odwiezienie nieprzydatnych materiałów rozbiórkowych na składowisko,
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzętu.
Dla wykonania naprawy istniejących stopni schodów z kostki betonowej i betonu.
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- roboty rozbiórkowe betonu i starek kostki betonowej,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- wykonanie nowej nawierzchni schodów z betonowej kostki brukowej.
Dla ścięcia tui o średnicy 10-15cm:
- wycinkę krzaków w terenie przeznaczonym pod wykarczowanie,
- karczowanie korzeni,
- usunięcie karpin,
- załadunek i transport gałęzi i karpiny w miejsce składowania,
- zasypanie dołów po karczowaniu gruntem przepuszczalnym nie wysadzinowym wraz z
zagęszczeniem,
- uporządkowanie miejsca robót,
- wywóz odpadów na wysypisko wraz z kosztami wysypiska,
- oznakowanie i zabezpieczenie Robót oraz jego utrzymanie,
- wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej Specyfikacji.

10. Przepisy związane
1. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 628).
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.
Nr 1 poz.1206).
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.12.2001r. w sprawie rodzaju odpadów lub ich
ilości, których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich
przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów (Dz.U. Nr 152, poz.
1735).
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28.05.2002r. w sprawie listy rodzajów odpadów,
które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym,
nie będącymi przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby (Dz.U. Nr 74, poz. 686).
5. Ustawa z dnia 27.07.2001 o wprowadzeniu ustawy – prawo ochrony środowiska, ustawy o
odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085).
6. Ustawa z dnia 11.05.2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania
niektórymi odpadami oraz o opłacie produkcyjnej i opłacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639).
7. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz.
622)
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).
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WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH
NIESKALISTYCH
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1.

Wstęp

1.1.

Przedmiot ST.
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonaniem wykopów w związku zagospodarowaniem przestrzeni
publicznej w miejscowości Perzów - przebudowa ciągu komunikacyjnego – placu przed Urzędem
Gminy. Kod CPV 45 111000 - 8.

1.2.

Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.

Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem wykopów i obejmują:
-

wykonanie wykopów niezbędnych do realizacji zakresu robót określonych w Dokumentacji

-

odwóz nadmiaru gruntu rodzimego pochodzącego z wykopu na odkład Wykonawcy.

Projektowej,

1.4.

Określenia podstawowe.

1.4.1. Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu
lub wykopu.
Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1m,
Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3m,
Wykop głęboki - wykop o głębokości przekraczającej 3m.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg
wzoru:
Is = ρd / ρds.
w którym:
Is – wskaźnik zagęszczenia gruntu, badany zgodnie z normą BN-77/8931-12
3

ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m ),
ρds. - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny
3

zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m ).
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
i ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”.

1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.M.00.00.00.”Wymagania ogólne”.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.
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Materiały
Nie występują.

3.

Sprzęt

3.1.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”.
Roboty należy wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inżyniera Kontraktu, przeznaczonego do realizacji robót zgodnie
z założoną technologią.

3.2.

Dobór sprzętu.
Przewiduje się użycie:
- koparek, koparko-ładowarek,
- równiarek,
- spycharek.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego rodzaju sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego
zalegania, jak też w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania. Sprzęt używany
w robotach ziemnych powinien uzyskać akceptację Inżyniera.

4. Transport
4.1. Ogólne warunki dotyczące transportu.
Ogólne warunki dotyczące transportu podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”.
4.2

Wybór środków transportu oraz metod środków transportu powinien być dostosowany do kategorii
gruntu, jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność
środków transportu powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu używanego do
wykonania wykopów.

4.3.

Dobór środków transportu.
Przewiduje się użycie:
Samochodów wywrotek, samochodów skrzyniowych.
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów
bezpieczeństwa zarówno w obrębie pasa drogowego, jak i poza nim.

5.

Wykonanie robót

5.1 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D.M.00.00.00.
„Wymagania ogólne”.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych Wykonawca powinien zapoznać
się z przebiegiem urządzeń podziemnych, występujących na odcinku prowadzonych robót.
W odległości, co najmniej 2m z każdej strony urządzenia podziemnego Wykonawcy nie wolno
prowadzić robót ziemnych za pomocą ciężkiego sprzętu mechanicznego. Wszystkie roboty przy
zbliżeniach do sieci należy prowadzić pod nadzorem użytkowników sieci.
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Wykonawca w ramach prowadzonych wykopów usunie i wywiezie na swoje składowisko krzaki i
karpiny zlokalizowane w śladzie projektowanych robót.
Roboty związane z usunięciem karpiny i krzaków obejmuję wycięcie i wykarczowanie krzaków,
wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza Teren Budowy na wskazane miejsce oraz zasypanie dołów.
Karpy i krzewy znajdujące się w pasie robót ziemnych należy ściąć i wykarczować przed
rozpoczęciem robót z dokładnym usunięciem korzeni.
Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach powinny być wypełnione gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagęszczone zgodnie z wymaganiami wg PN-S-02205.
Doły po wykarczowanych pniach w obrębie wykopów należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody.

5.2.

Zasady prowadzenia robót.
Wykonywanie wykopów może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych.
Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby
umożliwić odpływ wód z wykopu. Wody opadowe należy odprowadzić poza teren robót.
Wykopy należy wykonywać z zachowaniem wymagań dotyczących dokładności,
określonych w p. 5.3.
Przed przystąpieniem do robót należy zgodnie z ustaleniami ST D.01.02.02. zdjąć ziemię
urodzajną i zgromadzić na odkładzie, oraz rozebrać istniejące elementy drogi zgodnie
z ustaleniami ST D.01.02.04.
Postępowanie dla zabezpieczenia podłoża naturalnego.
Wykonawca powinien dołożyć wszelkich starań, aby nie został naruszony grunt rodzimy
w naturalnym podłożu. Zdjęcie warstwy gruntu rodzimego powinno nastąpić bezpośrednio przed
ułożeniem warstwy konstrukcyjnej.
Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w
całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku
podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny
i nadać przekrojom poprzecznym spadki umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Spadek
poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i 2% w przypadku
gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania
gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących
prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót.

5.3.

Dokładność wykonania wykopów.
Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie może być większe
niż +10cm i 0cm a krawędzie dna wykopu nie powinny mieć wyraźnych złamań. Różnica
w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 2cm oraz - 3cm.
Maksymalna głębokość wklęśnięć na powierzchni wykopu nie może przekraczać 1cm przy
pomiarze łatą metrową, albo powinny być spełnione wymagania dotyczące równości określone
przez Inżyniera Kontraktu.
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp
wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od Dokumentacji Projektowej obciąża Wykonawcę.
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Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu
przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich
wymieszanie.
5.4. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać
wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1.
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych

Minimalna wartość Is dla:
Strefa
korpusu
kategoria ruchu
KR1
Górna warstwa o grubości
20cm
Na głębokości od 20 do 50cm
od powierzchni robót ziemnych

1,00

0,97

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego
wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości
Is, podanych w tablicy 1.
5.5. Ruch budowlany
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu
(nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3m.
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie
ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch
pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych
powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych.

6.

Kontrola jakości robót

6.1.

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

6.2.

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami
określonymi w niniejszej Specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej.
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,
b) zapewnienie stateczności skarp,
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
d) dokładność wykonywania wykopów, według wymagań określonych w punkcie 5.3,
e) zagęszczenie górnej warstwy wykopu, według wymagań określonych w punkcie 5.4.
W czasie wykonywania robót należy sprawdzać z częstotliwością, gwarantującą należyte
wykonanie robót, czy odwodnienie i usytuowanie wykopu odpowiada wymaganiom. Po wykonaniu
robót należy zbadać, czy pod względem kształtu i wykończenia oraz dokładności wykonania
wykopy nie przekraczają tolerancji określonych w p. 6.3.
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6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych
Lp.
1.
2.
3.

Badana cecha
Pomiar szerokości
korpusu ziemnego
Pomiar szerokości dna
rowów
Pomiar rzędnych
powierzchni korpusu
ziemnego

4.

Pomiar pochylenia skarp

5.

Pomiar równości
powierzchni korpusu

6.

Pomiar równości skarp

7.

Pomiar spadku
podłużnego powierzchni
korpusu lub dna rowu

7.

Obmiar robót

7.1.

Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3m i
poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 50m na
prostych, w punktach głównych łuku

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co
20m oraz w punktach wątpliwych

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”.
3

Objętości wykopów będą obliczone przez Wykonawcę w m (metrach sześciennych).

8.

Odbiór robót

8.1.

Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”.
Wykopy uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, wymogami niniejszej ST,
jeżeli wszystkie wyniki badań, przeprowadzone wg ustaleń p.5 i p.6 będą pozytywne.

9.

Podstawa płatności

9.1.

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

9.2. Cena wykonania robót obejmuje:
-

prace pomiarowe, zabezpieczenie dojazdu służb specjalnych,

-

oznakowanie robót zgodne z projektem i wskazaniami Inżyniera Kontraktu,

-

badania laboratoryjne określające przydatność urobku z wykopów do wbudowania w nasypy,
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-

przeprowadzenie badań stopnia zagęszczenia gruntu rodzimego po wykonaniu wykopów,

-

wykonanie wykopów mechaniczne i ręczne,
załadunek i wywóz gruntu nie przydatnego do wbudowania,

-

odwodnienie i osuszenie wykopów (gruntu rodzimego),
zabezpieczenie skarp przed obsuwaniem się,

-

prace pomiarowe w trakcie wykonania wykopów i dla celów obmiarowych,

-

odwiezienie sprzętu,
uporządkowanie miejsc prowadzonych robót.

10. Przepisy związane
10.1. Normy
PN-B-02480:1986
PN-S-02205:1998

Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów
Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania

PN-B-04481:1988

Grunty budowlane -- Badania próbek gruntu.

10.2. Inne dokumenty
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14
maja 1999r.
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ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA
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1.

D.04.01.01

Wstęp

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonaniem profilowania i zagęszczenia podłoża w związku
zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w miejscowości Perzów - przebudowa ciągu
komunikacyjnego – placu przed Urzędem Gminy. Kod CPV 45 233000 – 9.
1.2.

Zakres stosowania ST.
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i kontraktowych
i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą sposobu prowadzenia robót przy wykonywaniu profilowania i zagęszczenia podłoża:
- przy przebudowie ciągu komunikacyjnego – placu przed Urzędem Gminy w Perzowie.

1.4.

Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
oraz ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne".

1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

2.

Materiały

2.1.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Nie występują.

3.

Sprzęt

3.1.

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

3.2.

Sprzęt do wykonania robót.
Roboty nożna prowadzić ręcznie lub za pomocą sprzętu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inżyniera Kontraktu.
Cały sprzęt budowlany, maszyny, urządzenia i narzędzia powinny być w dobrym stanie,
zapewniającym uzyskanie odpowiedniej jakości robót, w szczególności stosowany sprzęt nie może
spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu.
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w
przypadku awarii sprzętu podstawowego.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania
wymagań jakościowych robót zostaną przez Inżyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robót.
Wykonawca do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien korzystać
z następującego sprzętu:
- równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier
Kontraktu może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki
z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
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- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),
- walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu

podłoża.

4.

Transport

4.1.

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

5.

Wykonanie robót

5.1.

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

5.2.

Zasady ogólne.
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia
podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest
możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera Kontraktu, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się
ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem nawierzchni.

5.3.

Profilowanie podłoża.
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu zawilgoceniu.
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy
istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych
podłoża. Zaleca się aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5cm wyższe niż
projektowane rzędne podłoża.
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania. Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną
przez Inżyniera Kontraktu, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla
górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i
zagęścić warstwę do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do
uzyskania wartości wymaganego wskaźnika zagęszczenia podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartości zagęszczania podłoża (IS)
Strefa korpusu

Minimalna wartość IS dla:
Ruch lekki

Górna warstwa o grubości 20cm

1,00

Na głębokości od 20 do 50cm od powierzchni
podłoża

0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie
badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych.
Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża. Stosunek wtórnego i pierwotnego
modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności
optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.
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Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie.
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien
on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub
w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do
układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

6.

Kontrola jakości robót

6.1.

Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne".

6.2.

Badania w czasie robót.

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża
Lp.

Wyszczególnienie badań
i pomiarów

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

1.

Szerokość koryta

10 razy

2.

Równość podłużna

co 20m

3.

Równość poprzeczna

10 razy

4.

Spadki poprzeczne *)

10 razy

5.

Rzędne wysokościowe

6.
7.

Ukształtowanie osi w planie

co 10m w osi i na jej krawędziach
*)

co 10m w osi i na jej krawędziach

Zagęszczenie, wilgotność gruntu
w 2 punktach – na placu przed Urzędem Gminy
podłoża
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków
poziomych

6.2.1. Szerokość koryta (profilowanego podłoża).
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości
projektowanej więcej niż +10cm i -5cm.
6.2.2. Równość koryta (profilowanego podłoża).
Nierówność podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą
zgodnie z normą BN-68/8931-04.
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą a dla poszerzeń łatą dostosowaną
do szerokości koryta.
Nierówności nie mogą przekraczać 10mm.
6.2.3. Spadki poprzeczne.
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją
Projektową z tolerancją ± 0,5%.
6.2.4. Rzędne wysokościowe.
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża
i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1cm, -2cm.
6.2.5. Ukształtowanie osi w planie.
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5cm.
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6.2.6. Zagęszczenie koryta.
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg normy nie powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1.
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie
z normą nie powinna być większa od 2,2.
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-EN 1097-5:2008. Wilgotność
gruntu podłoża powinna być wtórna wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.
Wskaźnik zagęszczenia należy sprawdzać według normy, przynajmniej w dwóch punktach, wybranych losowo. Zagęszczenie należy kontrolować na podstawie normalnej próby
Proctora, według PN-B-04481:1988 (metoda I lub II).

6.3.

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi docinkami koryta (profilowanego podłoża)
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od
określonych w punkcie p. 6.2 powinny być naprawione.

7.

Obmiar robót

7.1.

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót.
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania
ogólne”.
2
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m ) wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża
gruntowego.

8.

Odbiór robót

8.1.

Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych
i przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych w punkcie 6.

9.

Podstawa płatności

9.1.

Ogólne wymagania dotyczące płatności.
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania
ogólne".

9.2.

Cena wykonania robót obejmuje:
- profilowanie podłoża,
- zagęszczenie podłoża,
- zabezpieczenie przed nawodnieniem,
- odwodnienie wykopów,
- osuszenie zawilgoconych wykopów,
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń,
- oznakowanie robót i jego utrzymanie.

10. Przepisy związane
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5:
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją (oryg.).
PN-EN 13036-7:2004 Drogi samochodowe i lotniskowe. Metody badań. Część 7: Pomiar nierówności
nawierzchni: badanie liniałem mierniczym (oryg.).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.

Wstęp

1.1.

Przedmiot ST.

D.04.03.01

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru oczyszczonych warstw konstrukcyjnych nawierzchni w związku zagospodarowaniem
przestrzeni publicznej w miejscowości Perzów - przebudowa ciągu komunikacyjnego – placu przed
Urzędem Gminy. Kod CPV 45 233000-9.

1.2.

Zakres stosowania ST.
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i kontraktowych
i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.

Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy
oczyszczaniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni i obejmują:
- mechaniczne oczyszczanie warstw niebitumicznych.

1.4.

Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi normami i ST D.M.00.00.00.

1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera Kontraktu.
Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w ST D.M.00.00.00. ”Wymagania
ogólne”.

2.

Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Ogólne warunki
„Wymagania ogólne”.

3.
3.1.

dotyczące

stosowania

materiałów

podano

w

ST

D.M.00.00.00

Sprzęt
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

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

4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne warunki dotyczące transportu podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
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5. Wykonanie robót.
5.1.

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

5.2.

Zakres wykonywanych robót.

5.2.1 Oczyszczenie powierzchni.
Powierzchnia podłoża, przed ułożeniem kolejnej warstwy powinna zostać oczyszczona
z luźnego kruszywa, pyłu i błota. Operację tę należy wykonać przy użyciu szczotki mechanicznej
lub kompresora w miejscach trudno dostępnych używać szczotek ręcznych. Oczyszczeniu
podlegają: istniejąca nawierzchnia po sfrezowaniu oraz nowe warstwy konstrukcyjne.

6.

Kontrola jakości robót

6.1.

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

6.2.

Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót.

6.2.1. Badanie dokładności oczyszczenia.
Ocena oczyszczenia warstwy konstrukcyjnej polega na ocenie wizualnej dokładności wykonania
tej czynności.

7.

Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.M.00.00.00.
Jednostką obmiarową jest (metr kwadratowy) 1m
podstawie Dokumentacji Projektowej i obmiaru w terenie.

8.

2

oczyszczonej powierzchni na

Odbiór robót.

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inżyniera Kontraktu, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punkt 6 dały wyniki pozytywne.

9.

Podstawa płatności.

9.1.

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D.M.00.00.00.
2

9.2.

Cena wykonania 1m robót obejmuje:
−
−
−
−
−

przygotowanie robót i oznakowanie robót,
ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń,
oczyszczenie poszczególnych warstw podbudowy,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w ST,
uporządkowanie miejsc prowadzonych robót, odwiezienie sprzętu.

10. Przepisy związane.
„Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa”. Zalecone
przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 03.02.1992.
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1.
1.1.

D.04.04.02

Wstęp
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podbudowy z mieszanki niezwiązanej, w związku zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w miejscowości Perzów przebudowa ciągu komunikacyjnego – placu przed Urzędem Gminy. Kod CPV 45 233000-9.

1.2.

Zakres stosowania ST.

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

1.3.

Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowią wymagania dotyczące robót związanych z wykonaniem:
−
warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm gr. 20cm w konstrukcji
nawierzchni placu.
−
warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm gr. 10cm w konstrukcji
miejsca placu.

1.4.

Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne" a dodatkowo wprowadza się poniższe określenia:
1.4.1. Mieszanka niezwiązana - ziarnisty materiał, zazwyczaj o określonym składzie ziarnowym (od
d=0 do D), który jest stosowany do wykonania ulepszonego podłoża gruntowego oraz warstw
konstrukcji nawierzchni dróg. Mieszanka niezwiązana może być wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w określonych proporcjach
1.4.2. Kategoria - charakterystyczny poziom właściwości kruszywa lub mieszanki niezwiązanej, wyrażony, jako przedział wartości lub wartość graniczna. Nie ma zależności pomiędzy kategoriami
różnych właściwości. Właściwości oznaczone symbolem kategorii NR oznaczają, że nie jest
wymagane badanie danej cechy
1.4.3. Podbudowa - dolną część konstrukcji nawierzchni dróg służąca do przenoszenia obciążeń z
ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i pomocniczej. Obydwie warstwy mogą być wykonywane w kilku warstwach technologicznych.
1.4.4. Podbudowa pomocnicza - warstwa, zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstwy podbudowy zasadniczej na warstwę podłoża. Podbudowa pomocnicza może składać się z kilku
warstw o różnych właściwościach.
1.4.5. Podbudowa zasadnicza - warstwa zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstw wyżej leżących na warstwę podbudowy pomocniczej lub podłoże.

2.

Materiały

2.1.

Kruszywo
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Materiałem do wykonania podbudowy z mieszanki niezwiązanej powinno być kruszywo naturalne, granitowe. Kruszywo powinno być jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczeń obcych.

2.1.1. Właściwości kruszyw do mieszanki niezwiązanej
Tablica 1:
Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwiązanych

Rozdział
w PN-EN
13242
+A1:2010
4.1 - 4.2

4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.4

4.5

4.6
5.2
5.4
6.2
6.3

Rozdział
w PN-EN
13242
+A1:2010
6.4.2.1
6.4.2.2

56

właściwość

Zestaw sit #

Uziarnienie wg PN-EN 933-1
Ogólne granice i tolerancje uziarnienia kruszywa grubego na sitach pośrednich wg PNEN 933-1
Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa
drobnego i kruszywa o ciągłym uziarnieniu
wg PN-EN 933-1
Kształt kruszywa grubego- wg PN-EN 933-4
a) maksymalne wartości wskaźnika płaskości lub
b) maksymalne wartości wskaźnika kształtu
Kategorie procentowych zawartości ziaren o
powierzchni przekruszonej lub łamanych
oraz ziaren całkowicie zaokrąglonych w
kruszywie grubym wg PN-EN 933-5
Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1
*
a) w kruszywie grubym
*
b) w kruszywie drobnym
Odporność na rozdrabnianie wg PN-EN
1097-2, kategoria nie wyższa niż
Gęstość wg PN-EN 1097-6:2001, rozdział 7,
8 albo 9
Siarczany rozpuszczalne w kwasie
wg PN-EN 1744-1
Całkowita zawartość siarki wg PN-EN 17441

właściwość

Stałość objętości żużla stalowniczego wg
PN-EN 1744-1:1998. rozdział 19.3
Rozpad krzemianowy w żużlu wielkopiecowym kawałkowym wg PN-EN 1744-1:1998,
p.19.1

Podbudowa
na zjazdach

Podbudowa
pomocnicza
dla ruchu KR 1

0, 063; 0, 5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2;
16; 22,4; 31,5; 45; 63 i 90 (zestaw
podstawowy plus zestaw 1)
GC85/15,
GC85/15,
GF85,
GF85,
GA85
GA85
GTCNR

GTCNR

GTFNR,
GTANR

GTFNR,
GTANR

FINR

FI50

SINR

SI55

C50/30

C90/3

fDeklarowana

fDeklarowana

fDeklarowana

fDeklarowana

LA50

LA40

Deklarowana

Deklarowana

ASNR

ASNR

SNR

SNR

Podbudowa
na chodnikach, ścieżce
rowerowej i
zjazdach

Podbudowa
pomocnicza
dla ruchu KR1

V5

V5

Brak rozpadu

Brak rozpadu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

6.4.2.3

Rozpad żelazawy w żużlu wielkopiecowym
kawałkowym wg PN-EN 1744-1:1998,
p.19.2

6.4.3

Składniki rozpuszczalne w wodzie wg PNEN 1744-3

6.4.4

Zanieczyszczenia

7.2

7.3.3

Załącznik
C

D.04.04.02

Brak rozpadu

Brak rozpadu

Brak substancji szkodliwych w
stosunku do środowiska wg odrębnych przepisów
Brak żadnych ciał obcych takich jak
drewno, szkło i plastik, mogących
pogorszyć wyrób końcowy

Zgorzel słoneczna bazaltu wg PN-EN 13673, wg PN-EN 1097-2

SBLA

SBLA

Mrozoodporność na frakcji kruszywa 8/16
wg PN-EN 1367-1

− skały magmowe i przeobrażone: F4
− skały osadowe:
F10
− kruszywa z
recyklingu: F10
(F25**)

− skały magmowe
i przeobrażone:
F4
− skały osadowe:
F10
− kruszywa z
recyklingu: F10
(F25**)

Skład materiałowy

deklarowany

deklarowany

Większość substancji niebezpiecznych określonych w dyrektywie
Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie
występuję w źródłach kruszywa
Załącznik
pochodzenia mineralnego. Jednak
C, podroz- Istotne cechy środowiskowe
w odniesieniu do kruszyw sztuczdział C.3.4
nych i odpadowych należy badać
czy zawartość substancji niebezpiecznych nie przekracza wartości
dopuszczalnych wg odrębnych
przepisów
*)
Łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w wybranych krzywych granicznych wg p.
**)

Pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m

2.1.2. Uziarnienie mieszanki niezwiązanej 0/31,5
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2.1.3. Kryterium zgodności uziarnienia mieszanki z deklaracją producenta oraz ciągłości uziarnienia
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna leżeć pomiędzy krzywymi granicznymi zewnętrznymi dla obu
wykresów dla każdej zbadanej próbki.
Tablica 2:
Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na sitach kontrolnych - porównanie z deklarowaną przez
producenta wartością (S).
Porównanie z deklarowaną przez producenta wartością (S)
Mieszanka
Tolerancje przesiewu przez sito (mm), %(m/m)
niezwiązana
0,5
1
2
4
5,6
8
11,2
16
22,4
31,5
0/31,5

±5

±5

±7

±8

-

±8

-

±8

-

-

0/63

-

±5

±5

±7

-

±8

-

±8

-

±8

Tablica 3:
Wymagania wobec ciągłości uziarnienia na sitach kontrolnych
Minimalna i maksymalna zawartość frakcji w mieszankach
Mieszanka
1/2

niezwiązana

2/4

4/8

8/16

16/31,5

min.

max

min.

max

min

max

min.

max

min

max

0/31,5

4

15

7

20

10

25

10

25

-

-

0/63

-

-

4

15

7

20

10

25

10

25

2.1.4. Właściwości mieszanki niezwiązanej
Tablica 4:
Wymagania wobec mieszanki niezwiązanej

Rozdział
w PN-EN
13285
4.3.1

właściwość
Uziarnienie mieszanki

Podbudowa na
zjazdach

Podbudowa
pomocnicza
dla ruchu KR1

0/31,5

0/31,5

Maksymalna zawartość pyłów: kategoria
UF

UF12

Minimalna zawartość pyłów: kategoria LF

LFNR

4.3.3

Zawartość nadziarna: kategoria OC

OC90

4.4.1

Wymagania wobec uziarnienia

4.4.2

Wymagania wobec jednorodności uziarnienia poszczególnych partii- porównanie
z deklarowaną przez producenta wartością (S)
Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na sitach kontrolnych- różnice w
przesiewach

4.3.2
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Wg punktu 2.2.2

Wg punktu 2.2.2;
2.2.3

wg tablicy

wg tablicy
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4.5
4.5

4.5

4.5

Wrażliwość na mróz; wskaźnik piaskowy
SE**), co najmniej

2.2.

35

40

LA40

LA35

F7

F7

≥60

≥80

Podbudowa
zjazdach

Podbudowa
pomocnicza
dla ruchu KR1

Odporność na rozdrabnianie (dotyczy
frakcji 10/14 odsianej z mieszanki) wg PNEN 1097-2, kategoria nie wyższa niż
Mrozoodporność (dotyczy frakcji kruszywa 8/16 odsianej z mieszanki) wg PN-EN
1367-1
Wartość CBR po zagęszczeniu do wskaźnika zagęszczenia Is=1,0 i moczeniu w
wodzie
96 h, co najmniej

Rozdział
w PN-EN
13285

Załącznik
C, podrozdział C.3.4

D.04.04.02

właściwość

Istotne cechy środowiskowe

Większość substancji niebezpiecznych określonych w dyrektywie Rady
76/769/EWG zazwyczaj nie występuję w źródłach kruszywa pochodzenia
mineralnego. Jednak w odniesieniu
do kruszyw sztucznych i odpadowych
należy badać czy zawartość substancji niebezpiecznych nie przekracza wartości dopuszczalnych wg
odrębnych przepisów

Źródła materiałów

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inżyniera. Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi wyniki badań laboratoryjnych łącznie z wykresem krzywej uziarnienia i dokumenty świadczące o zgodnym z prawem
wprowadzeniem kruszywa do obrotu.
Zatwierdzanie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą przez
Inżyniera dopuszczone do wbudowania. Materiały, które nie spełniają wymagań zostaną odrzucone.
Wykonawca zarówno do odbiorów częściowych jak i odbioru końcowego jest zobowiązany
przedstawić dokumenty świadczące, że wbudowane materiały pochodzą jedynie z zaakceptowanych
przez Inżyniera źródeł.

3.

Sprzęt

3.1.

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

3.2.

Sprzęt do wykonania robót

Do wykonania podbudów z mieszanki niezwiązanej należy stosować:
−
−
−

Równiarki lub układarki mechaniczne do rozkładania materiału,
Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania,
Zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne - miejscach trudno dostępnych.
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 4.

4.2.

Transport materiałów

Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu.
Ruch pojazdów po warstwie stanowiącej podłoże do niniejszych podbudów powinien być tak
zorganizowany, aby nie dopuścić do jego uszkodzeń i tworzenia kolein.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnego obciążenia osi i innych parametrów technicznych.

5.

Wykonanie robót

5.1.

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

5.2.

Przygotowanie podłoża
Podłoże pod podbudowę z mieszanki niezwiązanej stanowi:
o Podłoże gruntowe

Wszystkie warunki odbioru robót zawarte w ww. specyfikacjach technicznych muszą zostać
spełnione. Jeżeli przygotowane i odebrane podłoże było pozostawione przez dłuższy czas i nie kontynuowano na nim robót związanych z wykonaniem podbudowy, Inżynier ma prawo zażądać ponownych pomiarów i badań odbiorowych, szczególnie w przypadku opadów atmosferycznych.
Jeżeli podłoże wykazuje jakiekolwiek wady to powinny być one usunięte według zasad akceptowanych przez Inżyniera.
Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją Projektową z tolerancjami określonymi w niniejszej ST. Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania warstw powinny być wcześniej, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót
przez Wykonawcę. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków
lub linek do wytyczenia robót i a odległości pomiędzy nimi nie powinny być większe niż 10 m.

5.3.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszankę kruszyw można wytwarzać w zespole maszyn do wytwarzania mieszanki lub kupować gotowy produkt u producenta.
W przypadku produkcji mieszanki na budowie zespół mieszający musi być zatwierdzony przez
Inżyniera, a wykonawca zgłosi do odbioru wszystkie kruszywa składowe, receptę na mieszankę jak i
produkt finalny. Zarówno składniki jak i mieszanka muszą odpowiadać wszystkim wymaganiom postawionym w punkcie 2 niniejszej ST. Producent (Wykonawca robót) jest zobowiązany wdrożyć Zakładową Kontrolę Produkcji oraz wykonać badanie typu zgodnie z wymaganiami PN-EN 13285:2010. Mieszanka musi zostać oznakowana znakiem budowlanym lub oznakowaniem CE
W przypadku zakupu gotowej mieszanki u producenta Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Inżynierowi do akceptacji deklarację zgodności oraz badanie typu dla proponowanej do użycia
mieszanki. Każda partia dostarczona na budowę musi zostać przez producenta oznakowana znakiem
budowlanym lub oznakowaniem CE.
Wykonawca jest zobowiązany zaproponować sposób doprowadzenia mieszanki do wilgotności
optymalnej i uzyskać akceptację Inżyniera dla proponowanej metody.
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Wbudowywanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej aby jej
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej.
Zezwala się także na układanie podbudowy pomocniczej w jednej warstwie o grubości po zagęszczeniu 20cm. W takim przypadku podbudowa powinna być wykonana z mieszanki 0/31,5.
Warstwy kruszywa powinny być rozkładane w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych
spadków i rzędnych wysokościowych. Podbudowa układana dwuwarstwowo powinna być wykonana
następująco:
− rozłożenie pierwszej warstwy, wyrównanie i zagęszczenie
− rozłożenie drugiej warstwy, wyrównanie i zagęszczenie
− wykonanie badań i pomiarów odbiorowych.

5.5.

Zagęszczanie

Bezpośrednio po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczenia przez wałowanie. Wałowanie powinno postępować stopniowo od krawędzi do środka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni, albo od dolnej do górnej krawędzi podbudowy przy przekroju
o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania
powinny być wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż
do otrzymania równej powierzchni.
W miejscach niedostępnych dla walców podbudowa powinna być zagęszczona zagęszczarkami
płytowymi, małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia nośności i wskaźnika odkształcenia wartości
zapisanych w tablicy 5
Tablica 5:
Wymagania wobec nośności i zagęszczenia warstwy podbudowy

Zakres robót

Maksymalne
ugięcie sprężyste
pod kołem bliźniaczym o obciążeniu 50 kN
[mm]

E1 [MPa]

E2 [MPa]

Io

Podbudowa pomocnicza dla ruchu KR1

1,2

≥ 60

≥ 120

≤ 2,2

Brak wymagań

≥ 60

≥ 120

≤ 2,2

Podbudowa
wjazdach

na

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej według procedury badania Proctora zgodnej z PN-EN 13286-2:2010. Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie rozłożonej warstwy i napowietrzenie. Jeżeli
wilgotność materiału jest niższa od optymalnej, materiał w rozłożonej warstwie powinien być zwilżony
wodą i równomiernie wymieszany. Wilgotność przy zagęszczaniu powinna być równa wilgotności
optymalnej z tolerancją ±2%.

5.6.

Utrzymanie podbudowy

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy uszkodzonej
przez ruch budowlany jak również wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu i mróz.
Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów
deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy. Po każdej naprawie podbudowy Inżynier
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może zażądać ponownych badań kontrolnych, nawet w przypadku, gdy podbudowa została wcześniej
odebrana.

6.

Kontrola jakości robót

6.1.

Ogólne zasady kontroli jakości
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” p.6.

6.2.

Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić do zatwierdzenia dokumenty
świadczące o odpowiedniej jakości kruszyw i mieszanki oraz o legalności wprowadzania wyrobu do
obrotu a mianowicie:
− Badanie typu dla kruszyw składowych i mieszanki
− Deklarację zgodności wystawioną przez producenta mieszanki
− Badanie własne (lub zlecone przez Wykonawcę) uziarnienia mieszanki pobranej podczas wizyty w
kamieniołomie lub z placu przeładunkowego.
Badania typu kruszyw składowych i mieszanki powinny obejmować wszystkie kategorie określone w punkcie 2 niniejszej ST oraz spełniać wszystkie postawione w tym punkcie wymagania. Wynik
badania uziarnienia wykonanego przez Wykonawcę powinien potwierdzać krzywą uziarnienia deklarowaną przez producenta z dopuszczalnymi odchyłkami (tablica 3).
Na podstawie przedstawionych dokumentów Inżynier zatwierdzi mieszankę do stosowania na
Kontrakcie. W przypadku wątpliwości, co do jakości mieszanki lub kruszyw, Inżynier może wspólnie z
Wykonawcą pobrać materiał na badania kontrolne.

6.3.

Badania w czasie robót

6.3.1. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w punktach 2.1.2 – 2.1.4.
Próbki należy pobierać w sposób losowy, wg procedury podanej w PN-EN 932-1:1999. Wyniki badań
powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi.

6.3.2. Wilgotność mieszanki
Wilgotność optymalną należy określać według procedury badania Proctora zgodnej z PN-EN
13286-2:2010. Wilgotność należy określić według PN-EN 1097-5:2008.

6.3.3. Właściwości kruszywa
W przypadkach budzących wątpliwości, co do zgodności kruszywa z deklaracją producenta,
Wykonawca wspólnie z Inżynierem pobierze próbkę na badania kontrolne. Badania mogą dotyczyć
wybranych lub wszystkich właściwości.

6.4.

Badania wykonanej warstwy

Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa niezwiązanego przedstawiono w tablicy 7.
Tablica 7:
Rodzaj i częstotliwość badań i pomiarów warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej
Lp.

Wyszczególnienie badań i pomiarów

1.

Szerokość podbudowy

10 razy

2.

Równość podłużna

co 20m łatą 4-metrową na każdym pasie ruchu

3.

Równość poprzeczna

10 razy łatą 3-metrową

4.

Spadki poprzeczne
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Lp.

Wyszczególnienie badań i pomiarów

5.

Rzędne wysokościowe

6.

Ukształtowanie osi w planie

7.

Grubość podbudowy

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów
co 20m

*)

co 10m
Podczas budowy:
w 3 punktach na każdej działce roboczej, (plac)
Przed odbiorem:
w 3 (plac)

8.

Nośność i zagęszczenie podbudowy:
− pierwotny i wtórny moduł odkształcenia i wskaźnik odkształcenia

*)

1 badanie (plac)

Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych.

6.4.1. Szerokość warstwy
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +5cm.

6.4.2. Równość warstwy
Równość podłużną warstwy należy mierzyć łatą 4-metrową zgodnie z normą BN-68/8931-04 a
równość poprzeczną łatą 3-metrową. Nierówności nie powinny przekraczać 10mm.

6.4.3. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 3-metrowej łaty i poziomicy z częstotliwością
podaną w tablicy 7, poz. 4. Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową z
tolerancją ±0,5 %.

6.4.4. Rzędne warstwy
Rzędne należy sprawdzać w dwóch punktach w przekroju dla każdego pasa ruchu z częstotliwością podaną w tablicy 7, poz. 5. Różnice między rzędnymi pomierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać +0cm do –2cm.

6.4.5. Grubość warstwy
Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu co najmniej w
trzech losowo wybranych punktach na każdej dziennej działce roboczej. Dopuszczalne odchyłki od
projektowanej grubości warstw to + 1cm.

6.5.

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami

6.5.1. Niewłaściwe uziarnienie i właściwości kruszywa
Wszystkie kruszywa nie spełniające wymagań dotyczących uziarnienia i właściwości podanych
w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeżeli kruszywa, nie spełniające
tych wymagań zostały wbudowane to będą, na polecenie Inżyniera, wymienione przez Wykonawcę na
właściwe, na koszt Wykonawcy i bez jakichkolwiek dodatkowych kosztów poniesionych przez Zamawiającego.

6.5.2. Niewłaściwe cechy geometryczne
Wszystkie powierzchnie które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w p. 6 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 8cm
(warstwa z kruszywa 0/31,5), wyrównanie i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od

63

D.04.04.02

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

szerokości projektowanej o więcej niż 5cm i nie zapewnia podparcia warstwom leżącym wyżej, to
Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną
grubość, do połowy szerokości pasa ruchu, dołożyć materiału i powtórnie zagęścić warstwę.

6.5.3. Niewłaściwa grubość
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich
właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone.

6.5.4. Niewłaściwa nośność warstwy
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera.

7.

Obmiar robót

7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.7.

7.2.

Jednostka obmiarowa
2

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy [m ], wykonanej podbudowy z mieszanki niezwiązanej o grubości określonej w Dokumentacji Projektowej.

8.

Odbiór robót

8.1.

Ogólne zasady odbioru robót

Odbiór podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz na zasadach odbioru częściowego i końcowego określonych w D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" punkt. 8.

8.2.

Zasady postępowania w przypadku wystąpienia wad i usterek

W przypadku wystąpienia wad i usterek Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt. Odbiór jest możliwy po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 6.

9.

Podstawa płatności

9.1.

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w STWIORB D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne" p. 9.

9.2.
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
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Cena wykonania robót obejmuje:
prace pomiarowe,
oznakowanie robót i jego utrzymanie,
sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,
przeprowadzenie badań laboratoryjnych stosowanych materiałów i opracowanie recepty na mieszankę,
zakup, przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z recepturą,
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
rozłożenie mieszanki i zagęszczenie rozłożonej warstwy,
pielęgnacja wykonanej warstwy,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w ST,
utrzymanie podbudowy w czasie robót.
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10. Przepisy związane
1.

PN-EN 13242+A1:2010

Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

2.
3.

PN-EN 13285:2010
PN-EN 1097-2:2010

Mieszanki niezwiązane. Specyfikacja
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie

4.

PN-EN 1097-5:2008

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją

5.

PN-EN 1097-6:2022
+AC:2004+Ap:2005+A1:2006

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości

6.

PN-EN 13286-2:2010

Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 2:
Metody określania gęstości i zawartości wody. Zagęszczanie metodą
Proctora
Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek

7.

PN-EN 932-1:1999

8.

PN-EN 932-2:2001

Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metoda pomniejszania próbek laboratoryjnych

9.

PN-EN 932-3:2001

Badania podstawowych właściwości kruszyw. Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

10. PN-EN 933-1:2000+A1:2006

Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania

11. PN-EN 933-3:1999+A1:2004

Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie kształtu ziaren
za pomocą wskaźnika płaskości

12. PN-EN 933-4:2008

Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie
kształtu ziaren. Wskaźnik kształtu

13. PN-EN 933-5:2000

Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie procentowej
zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub
łamania kruszyw grubych
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 8: Ocena zawartości drobnych cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego

14. PN-EN 933-8:2001+Ap:2010
15. PN-EN 1744-1:2010

Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna

16. PN-EN 1367-1:2007

Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych. Część 1: Oznaczanie mrozoodporności

17. BN—68/8931-04

Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą

18. BN—70/8931-06

Drogi samochodowe. Pomiar ugięć nawierzchni podatnych ugięciomierzem belkowym
Instrukcja Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i mostowych – załącznik 2. GDDP 1988

19.
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NAWIERZCHNIE Z KOSTKI KAMIENNEJ
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1.

Wstęp

1.1.

Przedmiot ST.

D.05.03.01

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru nawierzchni z kostki kamiennej w związku zagospodarowaniem przestrzeni publicznej
w miejscowości Perzów - przebudowa ciągu komunikacyjnego – placu przed Urzędem Gminy. Kod
CPV 45 233200-1.

1.2.

Zakres stosowania ST.
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i kontraktowych
i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.

Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania robót wymienionych w p. 1.1.
i obejmują wykonanie w nawierzchni z kostki kamiennej (granitowej) zgodnie z zakresem wg
Dokumentacji Projektowej.
Zakres rzeczowy obejmuje:
- wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej gr. 9x11cm – kolor grafitowy ułożonej na podsypce
cementowo - piaskowej 1:3 gr. 3cm - miejsce pod obelisk.

1.4.

Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne".

1.4.1. Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie równa, przystosowana do
szybkiego ruchu samochodowego.
1.4.2. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek
kamiennych.
1.4.3. Kamienna kostka drogowa - jest stosowana do budowy nawierzchni z kostki kamiennej wg normy
oraz do budowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wg normy.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi przepisami, z
ST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne” i właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi
Normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

2.

Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania
ogólne”.

2.2. Kamienna kostka drogowa klasy 1
2.2.1. Wymagania
Surowcem do wyrobu kostki kamiennej są skały magmowe, osadowe i przeobrażone.
Wymagane cechy fizyczne i wytrzymałościowe przedstawia tablica 1.
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Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymałościowe dla kostki kamiennej regularnej

Lp.

Cechy fizyczne
i wytrzymałościowe

1.

Wytrzymałość na ściskanie w stanie
powietrzno-suchym, MPa, nie mniej niż

160

PN-EN 1926:2007

2.

Ścieralność
na
tarczy
Boehmego,
w centymetrach, nie więcej niż

0,2

PN-EN 14157:2005

3.

Wytrzymałość na uderzenie (zwięzłość),
liczba uderzeń, nie mniej niż

12

PN-EN 1926:2007

4.

Nasiąkliwość wodą, w %, nie więcej niż

0,5

PN-EN 13755:2008

5.

Odporność na zamrażanie

Wg poniższej tabeli

PN-EN 12371:2002

Klasa

Badania według

I

Odchyłki od nominalnych wymiarów powierzchni elementu, powinny odpowiadać
wartościom ± 15mm (między dwoma powierzchniami ciosanymi)
Krawędzie co najmniej jednej powierzchni kostki gatunku 1 powinny być bez uszkodzeń.
Pozostałe krawędzie kostki mogą mieć uszkodzenie długości nie większej niż pół wymiaru
wysokości kostki (a), natomiast łączna ich długość nie powinna przekraczać wymiaru wysokości
kostki (a).
Uszkodzenia któregokolwiek z naroży kostki gatunku 1 i naroży powierzchni górnej (czoła)
kostki gatunku 2 i 3 są niedopuszczalne.
Wgłębienia i wypukłości na powierzchni nie powinny przekraczać 3mm.
Odporność na zamrażanie/rozmrażanie
Odporność na rozmrażanie/zamrażanie należy wykonać wg EN 12371. Liczba cykli powinna
wynosić 48.
Klasa

Klasa I

Oznaczenie znakiem

F1

Wymaganie

Odporne
(≤ 20% zmiany wytrzymałości na zginanie)

Za zgodą Inżyniera można nie wykonywać powyższego badania.
2.2.2. Cement
Cement stosowany do podsypki i wypełnienia spoin powinien być cementem portlandzkim
klasy 32,5, odpowiadający wymaganiom PN-EN-197-1.
Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z BN-88/6731-08.
2.2.3. Kruszywo
Kruszywo na podsypkę i do wypełniania spoin powinno odpowiadać wymaganiom normy
PN-B-06712.
Na podsypkę stosuje się mieszankę kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8mm, a do
zaprawy cementowo-piaskowej o frakcji od 0 do 4mm.
Zawartość pyłów w kruszywie na podsypkę cementowo-żwirową i do zaprawy cementowopiaskowej nie może przekraczać 3%, a na podsypkę żwirową - 8%.
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunków, frakcji (grupy frakcji).
Pozostałe wymagania i badania wg PN-EN 12620+A1:2008.
2.2.4.

Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadać
wymaganiom PN-B-32250. Powinna to być woda „odmiany 1”.
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Badania wody należy wykonywać:
- w przypadku nowego źródła poboru wody,
- w przypadku podejrzeń dotyczących zmiany parametrów wody, np. zmętnienia, zapachu,
barwy.

3. Sprzęt
3.1.

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

3.2.

Sprzęt do wykonywania nawierzchni z kostki kamiennej.
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
- betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowopiaskowej,
- ubijaków ręcznych i mechanicznych, do ubijania kostki,
- wibratorów płytowych i lekkich walców wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu
ręcznym.

4. Transport
4.1.

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

4.2.

Transport kostek kamiennych.
Kostki kamienne przewozi się dowolnymi środkami transportowymi.
Kostkę regularną i rzędową należy układać na podłodze obok siebie tak, aby wypełniła całą
powierzchnię środka transportowego. Na tak ułożonej warstwie należy bezpośrednio układać
następne warstwy.
Kostkę regularną i rzędową należy ustawiać w stosy. Wysokość stosu lub pryzm nie
powinna przekraczać 1,0m.

5.

Wykonanie robót

5.1.

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

5.2.

Podłoże
Podłoże pod ułożenie nawierzchni z kostek kamiennych stanowi podsypka cementowopiaskowa grubości 3cm na podbudowie z KŁSM 0-31,5 gr. 15cm.

5.2.1 Podsypka cementowo-piaskowa
Podsypka będzie wykonana ze gruboziarnistego piasku zmieszanego z cementem
w stosunku 1:3. Grubość podsypki po zagęszczeniu wynosi 3cm.
Na podsypkę stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-EN 12620+A1:2008.

5.3.

Układanie kostki kamiennej

5.3.1. Układanie kostki regularnej
Kostka regularna może być układana:
− w rzędy poprzeczne, prostopadłe do osi drogi,
o
− w rzędy ukośne, pod kątem 45 do osi drogi,
− w jodełkę.
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Deseń nawierzchni z kostki regularnej powinien być dostosowany do wymiarów kostki.
Kostki duże o wysokości kostki od 16 do 18cm powinny być układane w rzędy poprzeczne. Kostki
średnie o wysokości od 12 do 14cm oraz kostki małe, o wysokości od 8 do 10cm, mogą być
układane w rzędy poprzeczne, w rzędy ukośne lub w jodełkę.
Układanie kostek przy krawężnikach wymaga stosowania kostek regularnych łącznikowych
dla uzyskania mijania się spoin w kierunku podłużnym.

5.4.

Ubijanie kostki kamiennej
Kostkę na podsypce piaskowo-cementowej przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowopiaskową, należy ubijać dwukrotnie.
Pierwsze mocne ubicie powinno nastąpić przed zalaniem spoin i spowodować obniżenie
kostek do wymaganej niwelety.
Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do
wymaganego przekroju poprzecznego jezdni. Drugi ubicie następuje bezpośrednio po zalaniu
spoin zaprawą cementowo-piaskową. Zamiast drugiego ubijania można stosować wibratory
płytowe lub lekkie walce wibracyjne.

5.5. Wypełnienie spoin
Wypełnienie spoin powinno być wykonane z zachowaniem następujących wymagań:
− wytrzymałość zaprawy na ściskanie powinna wynosić nie mniej niż 30 MPa,
− przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą z
dodatkiem 1% cementu w stosunku objętościowym,
− głębokość wypełnienia spoin powinna wynosić około 10cm,
− zaprawa powinna wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostką,
− wierzchnią warstwę spoiny ok. 0,5cm należy wypełnić grysem bazaltowym frakcji 1-4mm.

5.6.

Pielęgnacja nawierzchni
Pielęgnacja nawierzchni kostkowej, której spoiny są wypełnione zaprawą cementowopiaskową polega na polaniu nawierzchni wodą w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w
stałej wilgotności przez okres jednej doby. Następnie nawierzchnię należy przykryć piaskiem i
utrzymywać w stałej wilgotności przez okres 7 dni. Po upływie od 2 do 3 tygodni - w zależności od
warunków atmosferycznych, nawierzchnię należy oczyścić dokładnie z piasku i można oddać do
ruchu.

6.

Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne".

6.2.

Kontrola przed przystąpieniem do robót.
Rodzaj i zakres badań dla kostek kamiennych powinien być zgodny z wymaganiami wg
PN-EN 1342:2003.
Badanie zwykłe obejmuje sprawdzenie cech zewnętrznych i dopuszczalnych odchyłek..
Badanie pełne obejmuje zakres badania zwykłego oraz sprawdzenie cech fizycznych
i wytrzymałościowych podanych w tablicy 1.
W skład partii przeznaczonej do badań powinny wchodzić kostki jednakowego typu, rodzaju
klasy i wielkości. Wielkość partii nie powinna przekraczać 500 ton kostki.
Z partii przeznaczonej do badań należy pobrać w sposób losowy próbkę składającą się z
kostek drogowych w liczbie:
− do badania zwykłego: 40 sztuk,
− do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.
Badania zwykłe należy przeprowadzać przy każdym sprawdzaniu zgodności partii z
wymaganiami normy, badanie pełne przeprowadza się na żądanie odbiorcy.
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Kontrola w czasie robót.

6.3.1. Sprawdzenie podłoża
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową i
odpowiednimi Specyfikacjami.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i
podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt. 5 niniejszej
Specyfikacji.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z kamiennych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt. 5 niniejszej Specyfikacji:
- pomierzenie szerokości spoin,
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin.
Ubicie kostki sprawdza się przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokości 15cm
ubijaka o masie 25kg na poszczególne kostki. Pod wpływem takiego uderzenia osiadanie kostek
nie powinno być dostrzegalne.

6.4.

Kontrola po wykonaniu robót.

6.4.1. Nierówności podłużne
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą zgodnie z normą nie powinny przekraczać
0,5cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.
6.4.5. Grubość podsypki
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać + 1cm.

6.5. Częstotliwość pomiarów.
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z kostek kamiennych
przedstawiono w tablicy 2.
Tablica 2. Częstotliwość i zakres badań cech geometrycznych nawierzchni
Lp.

Wyszczególnienie badań
i pomiarów

Minimalna częstotliwość
badań i pomiarów

1.

Spadki poprzeczne

5 razy

2.

Rzędne wysokościowe

5 razy

3.

Szerokość nawierzchni

5 razy

4.

Grubość podsypki

5 razy

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót.
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania
ogólne”.
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Jednostką obmiarową jest m (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki kamiennej
na podsypce cementowo – piaskowej 1:3 gr. 3cm.

8.

Odbiór robót

8.1.

Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt. 6 dały wyniki
pozytywne.
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- wykonanie podsypki cementowo – piaskowej 1:3 gr. 3cm.

9.

Podstawa płatności

9.1.

Ogólne wymagania dotyczące płatności.
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne".

9.2.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje.
2

Cena wykonania metra kwadratowego (m ) nawierzchni z nowej kostki kamiennej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- przygotowanie podłoża,
- pozyskanie i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
- obróbka kostki,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:3 gr. 3cm,
- ułożenie i ubicie kostki,
- wypełnienie spoin,
- pielęgnacja ułożonej nawierzchni,
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w Specyfikacji Technicznej.

10. Przepisy związane
PN-EN 13755:2008 Metody badań kamienia naturalnego – Oznaczanie nasiąkliwości przy
ciśnieniu atmosferycznym (oryg.).
PN-EN 12371:2002 Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią.
PN-EN 1926:2007 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie.
PN-EN 14157:2005 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego.
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa mineralne do betonu
PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni
drogowych Wymagania i metody badań.
PN-EN 197-1:2002 Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementów powszechnego użytku.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesów produkcji betonu.
PN-B-24005:1997 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.
PN-EN 1343:2003 Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni
drogowych Wymagania i metody badań.
PN-B-11213:1997 Materiały kamienne – Elementy kamienne; krawężniki uliczne, mostowe i
drogowe.
PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawężniki betonowe – Wymagania i metody badań.
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NAWIERZCHNIE Z BRUKOWEJ KOSTKI
BETONOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.

Wstęp

1.1.

Przedmiot ST.

D.05.03.23

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonaniem zagospodarowania przestrzeni publicznej
w miejscowości Perzów - przebudowa ciągu komunikacyjnego – placu przed Urzędem Gminy.

1.2.

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

1.3.

Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą sposobu wykonania nawierzchni
z betonowej kostki brukowej gr. 8cm i 6cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 3cm.

1.4.

Określenia podstawowe.
Brukowa kostka betonowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania.
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą
trwale w fazie produkcji.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do
budowy warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu
niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący
się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów.
Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika,
charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż
1,0m.
Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające
wodę.
Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych
od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.
Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi
materiałami wypełniającymi.
Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu
umożliwienia
odkształceń
temperaturowych,
wypełniony
określonymi
materiałami
wypełniającymi.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania
ogólne”.
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Stosowane materiały.

Do wykonania robót należy użyć brukowej kostki jednowarstwowej o grubości 8cm typu
behaton – kolor szary, czerwony i czarny. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom
brukowym, mającym kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu określa norma PN-EN
1338:2005.

2.2.1. Aspekty wizualne zgodnie z normą PN-EN 1338:2005 oraz PN-EN 1339:2005
a) górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys i odprysków,
b) nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne

Wygląd

J

Tekstura

J

a) kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze – producent powinien
opisać rodzaj tekstury,
b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny być porównane z próbką producenta,
zatwierdzoną przez odbiorcę,

Zabarwienie
(barwiona może
być warstwa
ścieralna lub cały
element)

J

c) ewentualne różnice w jednolitości tekstury lub zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi zmianami we właściwościach surowców i zmianach
warunków twardnienia nie są uważane za istotne

2.2.2. Kształt i wymiary
Dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych dla kostek brukowych zgodnie z normą PN-EN
1338:2005:

Grubość kostki mm

Długość w mm

Szerokość w mm

Grubość w mm

< 100mm

±2

±2

±3

Różnica pomiędzy dwoma pomiarami grubości, tej samej kostki, powinna być ≤ 3mm

2.2.3. Wytrzymałość na zginanie zgodnie z normą PN-EN 1338:2005:
Oznaczenie

Charakterystyczna
wytrzymałość
na zginanie MPa

Minimalna wytrzymałość na zginanie MPa
Żaden pojedynczy wynik nie powinien być mniejszy niż 2,9MPa i

T

≥ 3,6

nie powinien wykazywać obciążenia niszczącego mniejszego niż
250 N/mm długości rozłupania

2.2.4. Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzającej zgodnie z normą PN-EN
1338:2005:
Klasa

Oznaczenie

3

D

Ubytek masy po badaniu zamrażania/rozmrażania kg/m

Wartość średnia ≤ 1,0 przy czym każdy pojedynczy wynik
< 1,5

2.2.5. Nasiąkliwość zgodnie z normą PN-EN 1338:2005:
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Klasa

Oznaczenie

Nasiąkliwość % masy

2

B

Wartość średnia ≤ 6,0
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2.2.6. Odporność na ścieranie zgodnie z normą PN-EN 1338:2005:
Klasa

Oznaczenie

Pomiar wykonany na Tarczy Boehmego

3

H

≤ 20 000mm / 5 000mm

3

2

Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników
atmosferycznych, światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który przy
wypełnieniu spoin nie może odbarwiać kostek). Zaleca się stosowanie środków stabilnie barwiących
zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki żelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy
(nie należy stosować do barwienia: sadz i barwników organicznych).
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawić się na powierzchni
kostek w początkowym okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów
fizykochemicznych występujących w betonie i zanikają w trakcie użytkowania w okresie do 2-3 lat.
2.3. Materiały na podsypkę i wypełnienia spoin i szczelin dylatacyjnych
Na podsypkę cementowo-piaskową i do zapraw należy stosować mieszankę cementu i
piasku: z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-13043:2004, cementu
32,5 spełniającego wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom
PN-EN 1008:2004.
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu
na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z PN-EN 197-1:2002.
Do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej należy użyć:
- do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy kauczukowoasfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spełniające
wymagania norm lub aprobat technicznych,
- do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę
cementowo-piaskową 1:8 lub inny materiał zaakceptowany przez Inżyniera.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Kostki betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na
podłożu wyrównanym i odwodnionym z zastosowaniem podkładek i przekładek lub na paletach
transportowych.
Piasek należy gromadzić w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach
zabezpieczających go zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów i frakcji.

3.

Sprzęt

3.1.

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

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z brukowej kostki betonowej.
Małe powierzchnie nawierzchni z brukowej kostki betonowej wykonuje się ręcznie.
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować
mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Urządzenie
to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.
Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach.
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Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”.

Uformowane w czasie produkcji brukowej kostki betonowej układane są warstwowo na palecie.
Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne
urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.
Brukowe kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych
producenta.
Piasek - może być przewożony dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera.
Podczas transportu i składowania należy zabezpieczyć różne asortymenty piasku przed mieszaniem się
ich.
Cement - transportowany będzie środkami transportu przeznaczonymi do przewożenia tego typu
materiałów. Użyte środki transportu muszą uzyskać akceptację Inżyniera.

5.

Wykonanie robót

5.1.

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

5.2. Podłoże
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej
powinien być zgodny z dokumentacją projektową.
Wykonanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom STWIORB 04.04.01 „Podbudowa
z mieszanek niezwiązanych”.
5.3. Obramowanie nawierzchni
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub
STWIORB. Ustawianie krawężników, obrzeży i ew. wykonanie ścieków przykrawężnikowych powinno
być zgodne z wymaganiami zawartymi w odpowiednich STWIORB.
Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki.
Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia
szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży.
5.4. Podsypka
Do wykonania podsypki nawierzchni stosuje się podsypkę cementowo-piaskową 1:3 o
grubości 3cm po zagęszczeniu.
Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na
uprzednio zwilżonej podbudowie.
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni
podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka
rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w
stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi.
5.5. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.5.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek oraz deseń ich układania
powinny być zgodne z dokumentacją projektową STWIORB, a w przypadku braku wystarczających
ustaleń Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inżynierowi. Przed
ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, Inżynier może
polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej.
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5.5.2. Ułożenie nawierzchni z kostek
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na
większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w
której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki.
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych
pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych
wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze.
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby
układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą
dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i
musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez
dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi
być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach
studzienek i krawężników.
Kostkę układa się około 1,5cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania
podsypka zagęszcza się.
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów
itp.) powinna trwale wystawać od 3mm do 5mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3mm do
10mm powyżej korytek ściekowych (ścieków).
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy
kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń
uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczą itp.).
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną
nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką.
5.5.3. Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej)
z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie
w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane
przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe.
Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.5.4. Spoiny
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5mm.
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy
dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45°, a wierzchołek utworzonego kąta prostego
pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni.
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić ciekłą zaprawą cementowo-piaskową (1:4).
Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej
wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i
nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem
zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie
wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami.
Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem nią
szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp.
Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić.
Szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania.
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Do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej należy
stosować
− do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej - drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe
lub syntetyczne masy uszczelniające, spełniające wymagania norm lub aprobat technicznych,
− do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej - wilgotną mieszankę cementowo-piaskową
1:8.
5.6. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchnię ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku bezpośrednio po
jej wykonaniu.

6.

Kontrola jakości robót

6.1.

Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne".

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej STWIORB.
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących
badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek
(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni).
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica
2.
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót
Lp.

Wyszczególnienie
badań i pomiarów

1.

Sprawdzenie podłoża i koryta

Wg STWIORB D.04.01.01

2.

Sprawdzenie podbudowy

Wg STWIORB D.04.04.02

Sprawdzenie podsypki (przymiarem
liniowym lub metodą niwelacji)

Bieżąca kontrola w 10 punktach
dziennej działki roboczej: grubości, Wg pktu 5.4; odchyłki
od projektowanej
spadków i cech konstrukcyjnych w
porównaniu z dokumentacją
grubości ±1 cm
projektową i specyfikacją

3.

4.
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Częstotliwość badań

Wartości
dopuszczalne

Badania wykonywania nawierzchni
z

kostki

zgodność z dokumentacją projektową

Sukcesywnie na każdej działce
roboczej

-

położenie osi w planie (sprawdzone
geodezyjnie)

Co 10m i we wszystkich punktach
charakterystycznych

Przesunięcie od osi
projektowanej do
2 cm

rzędne wysokościowe (pomierzone
instrumentem pomiarowym)

Co 25 m w osi i przy krawędziach
oraz we wszystkich punktach
charakterystycznych

Odchylenia:
+1 cm; -2 cm

równość w profilu podłużnym (wg BN68/8931-04 łatą czterometrową)

Jw.

Nierówności do 8mm
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równość w przekroju poprzecznym
(sprawdzona łatą profilową z
poziomnicą i pomiarze prześwitu
klinem cechowanym oraz przymiarem
liniowym względnie metodą niwelacji)

Jw.

spadki poprzeczne (sprawdzone
metodą niwelacji)

Jw.

szerokość nawierzchni (sprawdzona
przymiarem liniowym)

Jw.

szerokość i głębokość wypełnienia
spoin i szczelin (oględziny i pomiar
przymiarem liniowym po wykruszeniu
dług. 10cm)

W 20 punktach
charakterystycznych dziennej
działki roboczej

Wg pktu 5.5.4

sprawdzenie koloru kostek i desenia
ich ułożenia

Kontrola bieżąca

Wg dokumentacji
projektowej lub
decyzji Inżyniera

Prześwity między
łatą a powierzchnią
do 8mm
Odchyłki od
dokumentacji
projektowej do 0,3%
Odchyłki od
szerokości
projektowanej do ±5
cm

6.4. Badania wykonanych robót
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni
Lp.

Wyszczególnienie badań i pomiarów

Sposób sprawdzenia

1.

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego
nawierzchni, krawężników, obrzeży,
ścieków

2.

Badanie położenia osi nawierzchni w
planie

Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu,
prawidłowości desenia, kolorów kostek, spękań, plam,
deformacji, wykruszeń, spoin i szczelin
Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25 m i w
punktach charakterystycznych (dopuszczalne
przesunięcia wg tab. 2, lp. 5b)

3.

Rzędne wysokościowe, równość
podłużna i poprzeczna, spadki
poprzeczne i szerokość

Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych
(wg metod i dopuszczalnych wartości podanych w tab. 2,
lp. od 5c do 5g)

4.

Rozmieszczenie i szerokość spoin i
szczelin w nawierzchni, pomiędzy
krawężnikami, obrzeżami, ściekami
oraz wypełnienie spoin i szczelin

Wg pktu 5.5.4

7.

Obmiar robót

7.1.

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót.
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne”.
2

Jednostką obmiaru jest 1m (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej kostki
betonowej (szarej, czerwonej, czarnej) gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 3cm
z wykonaniem niezbędnych robót pomocniczych opisanych w pkt.1.3.
2

Jednostką obmiaru jest 1m (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej kostki
betonowej (szarej) gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 3cm z wykonaniem
niezbędnych robót pomocniczych opisanych w pkt.1.3.
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8.

Odbiór robót

8.1.

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

9.
9.1.

Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności.
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania
ogólne".

9.2.

Szczegółowe warunki płatności.
2

2

Podstawą płatności jest ilość m ułożonej nawierzchni. Cena jednostkowa 1m obejmuje:
-

prace pomiarowe i przygotowawcze,
zakup i dowóz wszystkich potrzebnych materiałów na miejsce wbudowania,
przygotowanie podłoża,
zakup materiałów, dostarczenie materiałów i sprzętu,
wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:3 gr. 3-5cm,
ułożenie kostki brukowej gr. 8cm i 6cm wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem spoin,
regulacja uzbrojenia naziemnego urządzeń podziemnych,
przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w Specyfikacji Technicznej.
wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

10.Przepisy związane
10.1. Normy
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1. PN-B-04111

Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250

Beton zwykły

3. PN-B-06712

Kruszywa mineralne do betonu zwykłego

4. PN-B-19701
5. PN-B-32250

Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania
zgodności
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

6. BN-80/677503/04
7. BN-68/8931-01

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego

8. BN-68/8931-04

Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.

i ocena
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OZNAKOWANIE PIONOWE
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1.

D.07.02.01

Wstęp

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru docelowego oznakowania pionowego w związku zagospodarowaniem przestrzeni publicznej
w miejscowości Perzów - przebudowa ciągu komunikacyjnego – placu przed Urzędem Gminy. Kod CPV
45 233000-9.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i kontraktowych
i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania robót wymienionych
w p. 1.1. i obejmują wykonanie oznakowania pionowego zgodnie z zakresem wg Dokumentacji
Projektowej.
Zakres rzeczowy obejmuje:
Zakup, ustawienie i montaż:
-

słupków z rur stalowych Ø 63,0mm (2”),
tarcz znaków zgodnie z Dokumentacją Projektową.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
oraz ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne".
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 treść znaku.
Tarcza może być wykonana z różnych materiałów (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) - jako
jednolita lub składana.
1.4.3. Lico znaku - przednia część znaku, służąca do podania treści znaku. Lico znaku może być wykonane jako malowane lub oklejane (folią odblaskową lub nieodblaskową). W przypadkach szczególnych (znak z przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku może być zatopione w tarczy znaku.
1.4.4. Znak drogowy nieodblaskowy - znak, którego lico wykonane jest z materiałów zwykłych (lico nie
wykazuje właściwości odblaskowych).
1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe (wykonane
jest z materiału o odbiciu powrotnym - współdrożnym).
1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - słup (słupy), wysięgnik, wspornik itp., na którym zamocowana
jest tarcza znaku, wraz z elementami służącymi do przymocowania tarczy (śruby, zaciski itp.).
1.4.7. Znak nowy - znak użytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesięcy od daty produkcji.
1.4.8. Znak użytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dłuższy niż 3
miesiące od daty produkcji.
1.4.9. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w DM.00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt. 1.4.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi przepisami, z ST
DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne” i właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi
Normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
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2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania
ogólne”.

2.2. Rodzaje materiałów
2.2.1. Aprobata techniczna dla materiałów
Producent znaków drogowych powinien posiadać dla swojego wyrobu aprobatę techniczną,
certyfikat zgodności nadany mu przez uprawnioną jednostkę certyfikującą, znak budowlany „B” i
wystawioną przez siebie deklarację zgodności, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041).
Folie odblaskowe stosowane na lica znaków drogowych powinny posiadać aprobatę
techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę oraz deklaracje zgodności wystawioną przez
producenta. Słupki, blachy i inne elementy konstrukcyjne powinny mieć deklaracje zgodności z
odpowiednimi normami. W załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, podano
szczegółowe informacje odnośnie wymagań dla znaków pionowych.
Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a także
sposób wykończenia znaku, muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła, zmian
temperatury, wpływy atmosferyczne i występujące w normalnych warunkach oddziaływania chemiczne
(w tym korozję elektrochemiczną) - przez cały czas trwałości znaku, określony przez wytwórcę lub
dostawcę.
Trwałość znaku powinna być co najmniej równa trwałości zastosowanej folii. Minimalne okresy
gwarancyjne powinny wynosić dla znaków z folią typu 1 – 7 lat, z folią typu 2 – 10 lat, z folią
pryzmatyczną – 12 lat.
Tarcze znaków wykonane będą z blach stalowych grubości co najmniej 1,5mm
zabezpieczonych antykorozyjnie metodą zanurzeniową (ogniową), które poddane zostaną obróbce
chemicznej w celu pokrycia ich antykorozyjnymi powłokami konwersyjnymi chromianowymi,
anodowymi lub im podobnymi, spełniającymi wymagania badań na odporność w komorze solnej i
badań na odporność w warunkach przyspieszonego starzenia. Grubość powłoki antykorozyjnej
zgodnie z normy PN-EN ISO 1461 i nie może być mniejsza niż 28µm.
2.2.2. Tarcze znaków powinny spełniać także następujące wymagania:
- krawędzie tarczy znaku powinny być usztywnione na całym obwodzie poprzez ich podwójne
gięcie o promieniu gięcia nie większym niż 10mm włącznie z narożnikami,
- powierzchnia czołowa tarczy znaku powinna być równa – bez wgięć, pofałdowań i otworów
montażowych. Dopuszczalna nierówność wynosi 1 mm/m,
- podwójna gięta krawędź. Dopuszcza się maksymalne odkształcenie trwałe do 20%
odkształcenia odpowiedniej klasy na zginanie i skręcanie,
- tylna powierzchnia tarczy powinna być zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi
powłokami chemicznymi oraz powłoką lakierniczą o grubości min. 60µm z proszkowych farb
poliestrowych ciemnoszarych matowych lub półmatowych w kolorze RAL 7037; badania należy
wykonywać zgodnie z PN-C-81523 oraz PN-C-81521 w zakresie odporności na działanie mgły solnej
oraz wody.
Tarcze znaków i tablic o powierzchni > 1 m2 powinny spełniać dodatkowo następujące
wymagania:
- narożniki znaku i tablicy powinny być zaokrąglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami
określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. nie
mniejszym jednak niż 30mm, gdy wielkości tego promienia nie wskazano,
- łączenie poszczególnych segmentów tarczy (dla znaków wielkogabarytowych) wzdłuż
poziomej lub pionowej krawędzi powinno być wykonane w taki sposób, aby nie występowały
przesunięcia i prześwity w miejscach ich łączenia.
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2.3. Konstrukcje wsporcze dla znaków
Konstrukcje wsporcze znaków pionowych należy wykonać zgodnie z w PN-EN 12899-1 i
zgodnie z propozycją Wykonawcy zaakceptowaną przez Inżyniera.
Konstrukcje wsporcze do znaków i tablic należy zaprojektować i wykonać w sposób gwarantujący
stabilne i prawidłowe ustawienie w pasie drogowym.
Zakres dokumentacji powinien obejmować opis techniczny, obliczenia statyczne uwzględniające strefy
obciążenia wiatrem dla określonej kategorii terenu oraz rysunki techniczne wykonawcze konstrukcji
wsporczych. Parametry techniczne konstrukcji uzależnione są od powierzchni montowanych znaków i
tablic oraz od ilości i sposobu ich usytuowania w terenie.
Konstrukcje wsporcze dla znaków zostaną wykonane w zależności od ich wymiarów liniowych.
Według tego kryterium będą one wykonane w postaci słupków, słupów o przekroju zamkniętym,
kratownic lub konstrukcji kratowych przestrzennych. Konstrukcje wsporcze mogą posiadać jedną, dwie
lub trzy podpory w zależności od szerokości znaku.
Przyjmuje się, że znaki w przedziałach:
- L < 1,4m posiadają jedną podporę,
- 1,4 m < L > 3,6m posiadają dwie podpory,
- L > 3,6m posiadają trzy podpory.
Zaleca się, ze względów utrzymaniowych, stosowanie konstrukcji przestrzennych
jednonożnych do możliwie największej powierzchni znaku, przyjętej na podstawie obliczeń konstrukcji.
Materiały zastosowane na konstrukcje wsporcze spełnia wymagania norm: PN-H-74200, PN-EN 5733:1988, pozostałe elementy; marki i łączniki wg normy PN-H-84020 oraz PN-E-04500 lub PN-H04684. Zamocowanie tarcz oznakowania kierunkowego do konstrukcji wsporczych zostanie wykonane
przy użyciu uchwytów uniwersalnych, ocynkowanych ogniowo.
W miejsca, gdzie konstrukcje wsporcze nie są chronione przez bariery powinny one spełniać
wymagania bezpieczeństwa biernego wg normy PN-EN 12767.
W przypadku konstrukcji wsporczych nie osłoniętych barierami ochronnymi – zaleca się stosowanie
łatwo zrywalnych lub rozłączalnych przekrojów, złączy lub przegubów o odpowiednio bezpiecznej
konstrukcji, umieszczonych od 0,15 do 0,20m nad powierzchnia fundamentu.
W szczególności – zaleca się stosowanie takich przekrojów, złączy lub przegubów w konstrukcjach
wsporczych nie osłoniętych, które znajdują się na obszarach zwiększonego zagrożenia kolizyjnego
(ostrzarozgałęzień dróg łącznikowych, zewnętrzna strona łuków drogi itp.)
Wysokość konstrukcji wsporczej, pozostałej po odłączeniu jej części od fundamentu nie może być
większa od 0,25m. Konstrukcja wsporcza znaku musi zapewnić możliwość łatwej naprawy po
najechaniu przez pojazdy lub innego uszkodzenia znaku.
Konstrukcje wsporcze znaków drogowych pionowych muszą mieć barwę szarą neutralną z tym, że
dopuszcza się barwę naturalną pokryć cynkowanych.

2.3.1. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych i bramowych
Konstrukcje wsporcze i bramowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie przez cynkowanie metodą
zanurzeniową (ogniową). Grubość powłoki antykorozyjnej wg PN-EN ISO 1461.
Części stalowe stykające się z betonem podlegają zabezpieczeniu powłoką malarska o dużej trwałości
z żywic epoksydowych dwuskładnikowych, nanoszonych jednorazowo. Grubość powłoki malarskiej
min. 200µm.
Przed wykonaniem zabezpieczeń powierzchnie stalowe powinny być odtłuszczone i oczyszczone do II
stopnia czystości wg PN-H-97052
Ubytki powłoki i uszkodzenia podczas montażu, nie dyskwalifikujące elementów, należy naprawiać na
budowie przez cynkowanie natryskowe lub malowanie zestawem farb wysokocynkowych z dużą
zawartością części stałych.

2.4. Słupki do znaków
Słupki do znaków powinny być wykonane z rur o średnicy Ø 63,0mm odpowiadających wymaganiom
PN-H-74200, PN-H-74220 lub innej normy zaakceptowanej przez Inżyniera. Powierzchnia zewnętrzna
i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, zwalcowań i naderwań.
Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające z procesu wytwarzania,
mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. Końce rur powinny być obcięte
równo i prostopadle do osi rury.
Pożądane jest, aby rury były dostarczane o długościach:
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- dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką ± 10mm,
- wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3m z naddatkiem 5mm na
każde cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości wielokrotnej, jak dla długości dokładnych.
Rury powinny być proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczać 1,5mm na 1m
długości rury.
Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez PN-H-84023.07, lub inne
normy.
Rury na słupki należy zabezpieczyć antykorozyjnje przez cynkowanie metodą zanurzeniową
(ogniową). Grubość powłoki antykorozyjnej wg PN-EN ISO 1461.
Rury powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem. Rury powinny być cechowane
indywidualnie lub na przywieszkach metalowych. Zaleca się stosowanie słupków spełniających
wymagania bezpieczeństwa biernego wg normy PN-EN 12767.

2.5. Materiały stosowane do fundamentów znaków
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych, bramownic i słupków znaków mogą być
wykonywane jako:
- prefabrykaty betonowe,
- z betonu wykonywanego „na mokro”,
- z betonu zbrojonego,
- inne rozwiązania zaakceptowane przez Inżyniera.
Dla fundamentów należy opracować dokumentację techniczną zgodną z obowiązującymi przepisami.
Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania kierunkowego i bramownice zostaną wykonane
z betonu lub betonu zbrojonego klasy nie mniejszej niż C16/20, a zbrojenie stalowe będzie zgodne z
normą PN-B-03264.
Wykonanie i osadzenie kotew fundamentowych będzie zgodne z normą PN-B-03215. Posadowienie
fundamentów powinno być wykonane na głębokości poniżej przemarzania gruntu. Górna powierzchnia
fundamentów konstrukcji wsporczych powinna być posadowiona 3÷5cm powyżej poziomu terenu lub
pobocza utwardzonego.

2.6. Materiały do montażu znaków
Wszelkie materiały zastosowane przez Wykonawcę do łączenia i mocowania znaków do
konstrukcji wsporczych będą zabezpieczone przed korozją co najmniej metodą ocynkowania
ogniowego. Elementy łączeniowe w postaci śrub, nakrętek i podkładek sprężystych będą pokryte
powłokami antykorozyjnymi o klasie odpowiadającej stali kwasoodpornej.

2.7. Materiały do wykonania lic tarcz znaków
Lico oznakowania, zawierającego jego treść, należy wykonać:
− z folii odblaskowej II-ej generacji.
Folie zastosowane do wykonania lic odblaskowych znaków muszą być dopuszczone do
stosowania w budownictwie drogowym stosownymi i ważnymi Aprobatami Technicznymi, wydanymi
przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów.
W szczególności w/w Aprobaty Techniczne potwierdzą zgodność wartości fotometrycznych i
kolorymetrycznych folii wybranych do wykonania lic odblaskowych oznakowania z normą PN EN
12899-1 i odpowiednimi Warunkami Technicznymi IBDiM wraz z Warunkami Technicznymi ITS.
Nie dopuszcza się klejenia tarcz znaków z kawałków folii nieuzasadnionych technologicznie
(np. szerokość rolki i wielkość znaku). W znakach nowych na każdym z fragmentów powierzchni
znaku o wymiarach 4x4cm nie może występować więcej niż 0,7 lokalnych usterek (załamania,
pęcherzyki) o wymiarach nie większych niż 1mm w każdym kierunku. Niedopuszczalne jest
występowanie jakichkolwiek zarysowań powierzchni znaku.
W znakach użytkowanych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4x4cm
dopuszcza się do 2 usterek jak wyżej, o wymiarach nie większych niż 1mm w każdym kierunku. Na
powierzchni tej dopuszcza się do 3 zarysowań o szerokości nie większej niż 0,8mm i całkowitej
długości nie większej niż 10cm – pod warunkiem, że zarysowania te nie zniekształcają treści znaku.
W znakach drogowych niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek rys, sięgających przez
warstwę folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach użytkowanych istnienie takich rys jest
dopuszczalne pod warunkiem, że występujące w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekroczą
wielkości określonych poniżej.
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W znakach użytkowanych, po wymaganym okresie gwarancyjnym, dopuszczalne jest występowanie
najwyżej dwóch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekraczających 2,0mm w każdym
kierunku na powierzchni każdego z fragmentów znaku o wymiarach 4x4cm. W znakach nowych oraz
w znakach znajdujących się w okresie wymaganej gwarancji żadna korozja tarczy znaku nie może
występować. Wymagana jest taka wytrzymałość połączenia folii odblaskowej z tarczą znaku, by po
zgięciu tarczy o 90° przy promieniu łuku zgi ęcia do 10mm w żadnym miejscu nie uległo ono
zniszczeniu.
W każdym przypadku, zastosowane folie będą chemicznie kompatybilne, aby nie zmniejszyć
wymaganego okresu trwałości znaku poniżej:
– 10 lat dla lic wykonanych z folii typu 2.

2.8 Tolerancje wymiarowe znaków drogowych
2.8.1 Tolerancje wymiarowe dla grubości blach
Sprawdzenie śrubą mikrometryczną:
- dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,5mm wynosi - 0,14mm.

2.8.2 Tolerancje wymiarowe dla grubości powłok malarskich
Dla powłoki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubości 60µm wynosi ±15nm.
Sprawdzenie wg PN-EN ISO 2808:2000.

2.8.3 Tolerancje wymiarowe dla płaskości powierzchni
Odchylenia od poziomu nie mogą wynieść więcej niż 0,2%, wyjątkowo do 0,5%. Sprawdzenie
szczelinomierzem.

2.8.4 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znaków
Sprawdzenie przymiarem liniowym:
2

- wymiary dla tarcz znaków o powierzchni < 1m podane w opisach szczegółowych załącznika nr 1 do
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i
warunków ich umieszczania na drogach, podano szczegółowe informacje odnośnie wymagań dla
znaków pionowych należy powiększyć o 10mm i wykonać w tolerancji wymiarowej ± 5mm,
2

- wymiary dla tarcz znaków i tablic o powierzchni > 1m podane w opisach szczegółowych załącznika
nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i
warunków ich umieszczania na drogach, podano szczegółowe informacje odnośnie wymagań dla
znaków pionowych. oraz wymiary wynikowe dla tablic grupy E należy powiększyć o 15mm i wykonać
w tolerancji wymiarowej ± 10mm.

2.8.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku
Sprawdzone przymiarem liniowym:
- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drukiem sitowym wynoszą ± 1,5mm,
- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metodą wyklejania wynoszą ± 2mm,
- kontury rysunku znaku (obwódka i symbol) muszą być równe z dokładnością w każdym kierunku do
1,0mm.

2.9. Nadawanie znakom cech identyfikacyjnych
Każdy wykonany znak drogowy musi mieć naklejoną na rewersie naklejkę zawierającą
następujące informacje:
a) numer i datę normy tj. PN-EN 12899-1:2005,
b) klasy istotnych właściwości wyrobu,
c) miesiąc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji
d) nazwę, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujące producenta lub dostawcę jeśli nie jest
producentem,
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e) znak budowlany „B”,
f) numer certyfikatu zgodności i numer jednostki certyfikującej,
g) okres gwarancji odpowiedni dla użytego typu folii odblaskowej lica znaku i materiału tarczy znaku.
Oznakowania powinny być wykonane w sposób trwały i wyraźny, czytelny z normalnej
2
odległości widzenia, a całkowita powierzchnia naklejki nie była większa niż 30cm . Czytelność i
trwałość cechy na tylnej stronie tarczy znaku nie powinna być niższa od wymaganej trwałości znaku.
Naklejkę należy wykonać z folii nieodblaskowej.

2.10. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i składowania
zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót.
Odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w czasie przechowywania i składowania ponosi
Wykonawca.
Cement stosowany do wykonania fundamentów dla pionowych znaków drogowych powinien
być przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08.
Kruszywo do betonu należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas.
Znaki powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów
działających korodująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniami.

2.11. Gwarancje
2.1.1. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcję wsporczą
Producent lub dostawca każdej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znaków umieszczanych
na innych obiektach lub konstrukcjach także elementów służących do zamocowania znaków na tym
obiekcie lub konstrukcji, obowiązany jest do wydania gwarancji na okres trwałości znaku uzgodniony z
odbiorcą. Przedmiotem gwarancji są właściwości techniczne konstrukcji wsporczej lub elementów
mocujących oraz trwałość zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.
W przypadku słupków znaków pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych o
standardowych wymiarach oraz w przypadku elementów, służących do zamocowania znaków do
innych obiektów lub konstrukcji - gwarancja może być wydana dla partii dostawy. W przypadku
konstrukcji wsporczej dla znaków drogowych bramowych i wysięgnikowych gwarancja jest wystawiana
indywidualnie dla każdej konstrukcji wsporczej. Minimalny okres trwałości konstrukcji wsporczej
powinien wynosić 10lat.

2.1.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku
Producent lub dostawca znaku obowiązany jest przy dostawie określić, uzgodnioną z
odbiorcą, trwałość znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a także udostępnić na życzenie
odbiorcy:
a) instrukcję montażu znaku,
b) dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,
c) instrukcję utrzymania znaku.
Trwałość znaku powinna być co najmniej równa trwałości zastosowanej folii. Minimalne okresy
gwarancyjne powinny wynosić dla znaków z folią typu 2 – 10 lat.

3.

Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania pionowego.
Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania pionowego powinien korzystać z
następującego sprzętu:
3
3
- koparek kołowych, np. 0,15m lub koparek gąsienicowych, np. 0,25m ,
- żurawi samochodowych o udźwigu do 4 t,
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ewentualnie wiertnic do wykonywania dołów pod słupki w gruncie spoistym,
betoniarek przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”,
środków transportowych do przewozu materiałów,
przewoźnych zbiorników na wodę,
sprzętu spawalniczego, itp.

Transport

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

4.2. Transport materiałów do pionowego oznakowania dróg
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z PN-EN 197-1:2002. Transport kruszywa
powinien odbywać się zgodnie z PN-EN 12620+A1:2008.
Transport znaków, konstrukcji wsporczych i sprzętu (uchwyty, śruby, nakrętki itp.) powinien się
odbywać środkami transportowymi oplandekowanymi w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się
w czasie transportu i uszkadzanie.

5.

Wykonanie robót

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

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć:
- zapoznać się z planem urządzeń i instalacji podziemnych,
- lokalizację znaku, tj. jego pikietaż oraz odległość od krawędzi jezdni, krawędzi pobocza
umocnionego lub pasa awaryjnego postoju,
- wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. Punkty stabilizujące miejsca ustawienia
znaków należy zabezpieczyć w taki sposób, aby w czasie trwania i odbioru robót istniała możliwość
sprawdzenia lokalizacji znaków.
Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową oraz
Załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (DzU. Nr 220 z dnia 23
grudnia 2003, poz. 218) – „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i
warunki ich umieszczania na drogach”.
Przed przystąpieniem do wykonania fundamentów należy zapoznać się z planem urządzeń i
instalacji podziemnych, a w razie konieczności wykonać przekopy kontrolne. W przypadku wystąpienia
kolizji z urządzeniami podziemnymi należy uzgodnić z Inżynierem lokalizację znaku.
Gdy wzdłuż drogi występują urządzenia infrastruktury podziemnej roboty ziemne związane w
wykonaniem dołów pod fundamenty konstrukcji wsporczych znaków należy prowadzić ręcznie.
Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania kierunkowego i bramownice zostaną
wykonane z betonu lub betonu zbrojonego klasy nie mniejszej niż C16/20. Wykonanie i osadzenie
kotew fundamentowych będzie zgodne z normą PN-B-03215. Posadowienie fundamentów powinno
być wykonane na głębokości poniżej przemarzania gruntu. Górna powierzchnia fundamentów
konstrukcji wsporczych powinna być posadowiona 3÷5cm powyżej poziomu terenu lub pobocza
utwardzonego.

5.3. Wykonanie oznakowanie
Wykonanie oznakowania będzie zgodne z Dokumentacją Projektową. Organizacja i sposób
wykonania robót ziemnych i montażowych będzie zgodna z poleceniami Inżyniera Kontraktu.
Wysokość umieszczenia znaków, mierzona od poziomu pobocza lub chodnika do dolnej krawędzi
znaku ustala się na:
- 2,2m przy występującym ruchu pieszym,
- 2,0m w pozostałych przypadkach.
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5.4. Lokalizacja znaków w miejscach o szczególnym zagrożeniu dla brd.
Konstrukcje wsporcze oznakowania zlokalizowanego w miejscach szczególnie
niebezpiecznych, jak:
- zewnętrzne strony łuków, wloty dróg, etc., będą odpowiadać wymaganiom bezpieczeństwa biernego
zgodnie z normą PN-EN 12767.

5.5. Lokalizacja znaków w przekroju poprzecznym
1. Na odcinkach dróg z poboczami pionową krawędź znaku (wewnętrzną w stosunku do drogi) należy
odsunąć na zewnątrz krawędzi korony drogi na odległość minimum 0,5m.

5.6. Widoczność znaku
Przy lokalizowaniu znaku Wykonawca zobowiązany jest:
1) w rejonie skrzyżowań sprawdzić, czy lokalizacja znaku nie powoduje ograniczenia widoczności na
wlotach głównych i podporządkowanych;
2) sprawdzić, czy znaki istniejące nie zasłaniają lub nie są zasłaniane przez montowane, a w razie
konieczności dokonać korekty ich lokalizacji;
3) dokonać wycięcia gałęzi, jeżeli powodują one zasłonięcie znaku.

5.7. Tolerancje ustawienia znaku pionowego
Konstrukcje wsporcze znaków powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową lub
wskazaniami Inżyniera.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
- odchyłka od pionu, nie więcej niż ± 1%,
- odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż ± 2cm,
- odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa
awaryjnego postoju, nie więcej niż ± 5cm, przy zachowaniu minimalnej odległości umieszczenia znaku
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (DzU. Nr 220 z dnia 23
grudnia 2003, poz. 218) – „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i
warunki ich umieszczania na drogach”.

5.8. Połączenie tarczy znaku z konstrukcją wsporczą
Tarcza znaku musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej lub konstrukcji bramowej w
sposób uniemożliwiający jej przesunięcie lub obrót. Materiał i sposób wykonania połączenia tarczy
znaku z konstrukcją wsporczą musi umożliwiać, przy użyciu odpowiednich narzędzi, odłączenie tarczy
znaku od tej konstrukcji przez cały okres użytkowania znaku.
Na drogach i obszarach, na których występują częste przypadki dewastacji znaków, zaleca się
stosowanie elementów złącznych o konstrukcji uniemożliwiającej lub znacznie utrudniającej ich
rozłączenie przez osoby niepowołane.
Tarcza znaku składanego musi wykazywać pełną integralność podczas najechania przez pojazd w
każdych warunkach kolizji. W szczególności - żaden z segmentów lub elementów tarczy nie może się
od niej odłączać w sposób powodujący narażenie kogokolwiek na niebezpieczeństwo lub szkodę.
Nie dopuszcza się zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób wymagający
bezpośredniego przeprowadzenia śrub mocujących przez lico znaku.

5.9. Trwałość wykonania znaku pionowego
Znak drogowy pionowy musi być wykonany w sposób trwały, zapewniający pełną czytelność
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w całym okresie jego użytkowania, przy czym wpływy
zewnętrzne działające na znak, nie mogą powodować zniekształcenia treści znaku.
Wymagane okresy trwałości znaków:
- 10 lat dla znaków z licami wykonanymi z folii typu 2.

5.10. Roboty wykończeniowe
Po wykonania elementów oznakowania poziomego należy skarpy nasypów w miejscach
posadowienia fundamentów znaków uzupełnić gruntem nasypowym i zagęścić do wskaźnika
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zagęszczenia zgodnie z D.02.03.01 oraz uzupełnić elementy umocnienia skarp jak przewidziano w
dokumentacji projektowej.

6.

Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne".

6.2. Badania materiałów
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez
dostawców itp.),
- sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie wykonywania robót
Częstotliwość badań i ocena ich wyników przeprowadzana po dostarczeniu materiałów
powinna być zgodna z ustaleniami tablicy 1.
Tablica 1. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczonych
przez producentów
Lp.

Rodzaj badań

Liczba badań

1.

Sprawdzenie
powierzchni

2.

Sprawdzenie
wymiarów

Od 5 do 10 badań z
wybranych losowo
elementów
dostarczonej partii
wyrobów liczącej do
1000 elementów

Opis badań
Powierzchnię zbadać nieuzbrojonym okiem.
Do ew. sprawdzenia głębokości wad użyć
dostępnych narzędzi (np. liniałów z czujnikiem, suwmiarek, mikrometrów itp.)
Przeprowadzić uniwersalnymi przyrządami
pomiarowymi lub sprawdzianami (np. liniałami,
przymiarami itp.)

Ocena wyników
badań

Wyniki badań
powinny być
zgodne z wymaganiami punktu 2

W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości
dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 2.

6.4. Kontrola w czasie wykonywania robót.
W czasie wykonywania robót należy sprawdzać:
- zgodność wykonania znaków pionowych z Dokumentacją Projektową (lokalizacja, wymiary,
wysokość zamocowania znaków),
- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5,
- prawidłowość wykonania wykopów,
- poprawność wykonania fundamentów pod konstrukcje wsporcze i bramownice,
- poprawność ustawienia słupków, konstrukcji wsporczych i konstrukcji bramowych.
W przypadku wykonania spawanych złącz elementów konstrukcji wsporczych należy:
- przed oględzinami, spoinę i przylegające do niej elementy łączone (od 10 do 20mm z każdej strony)
dokładnie oczyścić z zanieczyszczeń utrudniających prowadzenie obserwacji i pomiarów,
- oględziny złączy przeprowadzić wizualnie z ewentualnym użyciem lupy o powiększeniu od 2 do 4
razy;
do pomiarów spoin powinny być stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze,
- w przypadkach wątpliwych można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymałości
zmęczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515,
- złącza o wadach większych niż dopuszczalne, określone w punkcie 5.7, powinny być naprawione
powtórnym spawaniem.
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Obmiar robót

7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót.
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania
ogólne”.
Jednostką obmiarową jest sztuka (szt.), znaków drogowych, słupków z rur stalowych.

8.

Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt. 6, dały wyniki
pozytywne.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
a) Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została
sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu.
b) Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów,
c) Wyniki pomiarów kontrolnych, zgodnie z STWiORB,
d) Aprobaty Techniczne lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,
e) Wymagane gwarancje producentów elementów oznakowania.

9.

Podstawa płatności

9.1.

Ogólne wymagania dotyczące płatności.
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne".

9.2.

Cena wykonania robót.
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wykonanie fundamentów betonowych,
- dostarczenie i ustawienie słupków z rur stalowych,
- demontaż i przestawienie istniejącego oznakowania pionowego,
- zamocowanie tarcz znaków drogowych,
- przeprowadzenie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń,
- oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie.

10. Przepisy związane
10.1. Normy
PN-EN 573-3 Aluminium i stopy aluminium - Skład chemiczny i rodzaje wyrobów przerobionych
plastycznie - Skład chemiczny dodatkowych gatunków stosowanych w kraju
PN-EN ISO 1461 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie
jednostkowe). Wymagania i badania.
PN-EN-12767 Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych – wymagania
wykonawcze i metody badań
PN-EN 60598-2U Oprawy oświetleniowe - Wymagania szczegółowe - Oprawy oświetleniowe drogowe
PN-EN 12899-1 Stałe, pionowe znaki drogowe - Część 1: Znaki stałe
PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery - oznaczanie grubości powłoki
PN-B-03215 Konstrukcje stalowe - Połączenia z fundamentami - Projektowanie i wykonanie
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-06250 Beton zwykły
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
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PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk
PN-H-1070/02 Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe
PN-H-84019 Stal węglowa konstrukcyjna, wyższej jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki
PN-C-81521 Wyroby lakierowane - badanie odporności powłoki lakierowanej na działanie wody
oraz oznaczanie nasiąkliwości
PN-C- 81523 Wyroby lakierowane - Oznaczanie odporności powłoki na działanie mgły solnej
PN-C-81556 Wyroby lakierowane. Badanie odporności powłok lakierowych na działanie zmiennych
temperatur
PN-E-04500 Powłoki ochronne cynkowe- zanurzeniowe.
PN-H-04623 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych metodami nieniszczącymi.
Metoda magnetyczna.
PN-H-04684 Ochrona przed korozją. Nakładanie powłok metalizacyjnych z cynku, aluminium i ich
stopów na konstrukcje stalowe i wyroby ze stopów żelaza
PN-H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane
PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego zastosowania
PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki.
PN-H-84023.07 Stal ogólnego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.
PN-H-87070 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowane
PN-H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i żeliwa do
malowania.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
10.2. Inne dokumenty
Załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (DzU. Nr 220 z dnia 23
grudnia 2003, poz. 218) – „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i
warunki ich umieszczania na drogach” Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Dz.U.
Nr 170 z dnia 12 października 2002r. poz. 1393.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. nr 198, poz. 2041).
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Wstęp

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z tymczasową organizacją ruchu drogowego w związku
zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w miejscowości Perzów - przebudowa ciągu
komunikacyjnego – placu przed Urzędem Gminy. Kod CPV 45 23300-9.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i kontraktowych
i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania robót wymienionych
w p. 1.1. i obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
tymczasowej organizacji ruchu drogowego.
Zakres rzeczowy obejmuje:
Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego.
Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas budowy.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
oraz ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania
ogólne”.

2.2. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów.
Organizacja ruchu na czas budowy obejmuje:
oznakowanie poziome,
oznakowanie pionowe,
sygnał ostrzegawczy umieszczony na znakach drogowych zgonie z Dokumentacją
Projektową.
Elementy oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym muszą spełniać następujące
warunki:
wielkość znaków: duże,
słupki z rur stalowych o średnicy 70mm, malowane farbą poliwinylową, modyfikowaną
w kolorze jasnoszarym,
słupki pod znaki należy wykonać w sposób zapobiegający przewróceniu,
tarcze znaków z blachy stalowej ocynkowanej o profilu odpornym na odginanie ręką,
mocowane do słupków w sposób wykluczający obrót tarczy wokół słupka,
znaki drogowe z folią odblaskową typu 2, posiadającą aprobatę IBDiM.
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Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt do wykonania tymczasowej organizacji ruchu.
Roboty będą wykonywane przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.

4.

Transport

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

4.2. Transport materiałów.
Wykonawca może wykorzystać dowolne środki transportu, zaakceptowane przez Inżyniera.

5.

Wykonanie robót

5.1. Ogólne warunki wykonania robót.
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji:
- Projekt organizacji ruchu.

5.2. Zakres wykonywania robót.
Ustawienie i montaż elementów organizacji ruchu przewidzianych w
„Projekcie
Organizacji Ruchu na czas budowy” oraz w Dokumentacji Projektowej.
W razie robót poza pasem drogowym Wykonawca uzyska wszystkie wymagane zgody na
wejścia w teren.
Na czas przebudowy placu należy przewidzieć możliwości włączenia się pojazdów do ruchu
z odciętych posesji.

6.

Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne".

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych.
Kontrola polega na wizualnym sprawdzeniu zakresu rzeczowego i zgodności wykonania
Robót z Dokumentacją Projektową oraz wymiarowe sprawdzenie ustawienia oznakowania.

7.

Obmiar robót

7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót.
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania
ogólne”.
Jednostką obmiarową jest komplet (kpl.) wykonanej i odebranej tymczasowej
organizacji ruchu zgodnie z wykonaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną Dokumentacją
Projektową.
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Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne".

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Przewiduje się odbiór ustawionej i sprawnie działającej tymczasowej organizacji
ruchu, kontrolę jej sprawności w trakcie prowadzonych robót oraz odbiór końcowy demontażu
elementów organizacji ruchu.

9.

Podstawa płatności

9.1.

Ogólne wymagania dotyczące płatności.
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne".

9.2.

Cena jednostki obmiarowej.
Płaci się za komplet (kpl.) całości tymczasowej organizacji ruchu, zgodnie z określeniem
podanym w p.7.
Zakres wykonania tymczasowej organizacji ruchu obejmuje:
-

opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas robót,
wyznaczenie usytuowania oznakowania,
ustawienie i montaż elementów tymczasowej organizacji ruchu,
demontaż elementów tymczasowej organizacji ruchu,
wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń,
oznakowanie miejsca Robót i utrzymanie.

10. Przepisy związane
10.1. Normy
Nie występują.
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1. Wstęp
1.1.

Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wbudowaniem krawężnika betonowego w związku
zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w miejscowości Perzów - przebudowa ciągu
komunikacyjnego – placu przed Urzędem Gminy. Kod CPV 45 233222-1.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.

Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą sposobu wykonania krawężników
betonowych 15x22cm i 15x30cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 5cm i ławie
betonowej z oporem z betonu C12/15 wg PN-EN 206-1.

1.4.

Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
oraz ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne".

1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane betonowe elementy rozgraniczające chodniki dla pieszych
od jezdni.
1.4.2. Ława - betonowa warstwa nośna służąca do umocnienia krawężnika oraz przenosząca obciążenie
krawężnika na grunt.
1.4.3. Opór - beton na zewnętrznej stronie krawężnika.
1.4.4. Podsypka - warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowo-piaskowej ułożona bezpośrednio
na ławie.

1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

2.

Materiały

2.1.

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

2.2.

Materiałami stosowanymi przy ustawianiu krawężnika, według zasad niniejszej ST są :

2.2.1. Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm i 15x30cm gatunek I, wykonany zgodnie z PN-EN
1340:2004/AC:2007.
-

krawężnik betonowy z betonu klasy min. C25/30,
nasiąkliwość nie większa niż 4%,
stopień wodoprzepuszczalności co najmniej W8,
stopień mrozoodporności co najmniej F150,
nośność minimum 31,6 kN

Wygląd zewnętrzny gotowych wyrobów powinien charakteryzować się powierzchnią bez rys, pęknięć
i ubytków betonu. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
Dopuszczalne wady:
Wymagania wobec wymiarów krawężnika przedstawiono w tablicy 1
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Tablica 1
L.p.

Badana cecha

Wymagania wg PN-EN 1340:2004/AC:2007

1.

Długość

±1% nie mniej niż (-4mm) i nie więcej niż (+10mm)

2.

Wymiary powierzchni za
wyjątkiem promienia

±3% nie mniej niż (-3mm) i nie więcej niż (+5mm)

3.

Pozostałe wymiary

±5% nie mniej niż (-3mm) i nie więcej niż (+10mm)

4.

Długość pomiarowa w
mm

Dopuszczalna odchyłka płaskości i
prostoliniowości w mm

300

±1,5

400

±2,0

500

±2,5

800

±4,0

Płaskość i prostoliniowość

Wymagania techniczne wobec krawężnika betonowego, ustalone w PN-EN 1340:2004/AC:2007.
Klasa betonu nie niższa niż C25/30.
Sprawdzenia krawężników należy dokonać zgodnie z PN-EN 1340:2004/AC:2007. W razie
wystąpienia wątpliwości Inżynier może zmienić sposób pobierania próbek lub poszerzyć zakres
kontroli krawężników o inny rodzaj badań.
Tablica 2
L.p.

Cecha

Klasa

1

Oznaczenie
Właściwości fizyczne i mechaniczne

1.1

Odporność na
zamrażanie/
rozmrażanie z
udziałem soli
odladzających

1.2

Wytrzymałość na
zginanie

1.3

Trwałość ze
względu na
wytrzymałość

1.4
1.5

3

D

Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2,
przy
2
Czym każdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m
Charakterystyczna
Każdy pojedynczy wynik,
wytrzymałość, MPa
MPa
3,5
> 2,8
Krawężniki mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość)
jeśli spełnione są wymagania punktu 1.2 oraz poddawane
są normalnej konserwacji

1

S

Nasiąkliwość

2

B

Wartość średnia ≤6,0

Odporność na
ścieranie

3

H

Odporność przy pomiarze na tarczy Boehmego, wg zał. H
normy- badanie alternatywne
≤ 20 000 mm3/5 000 mm2

2
2.1

Wymagania

Aspekty wizualne
Wygląd

J

powierzchnia krawężnika nie powinna mieć rys i
odprysków, nie dopuszcza się rozwarstwień w
krawężnikach dwuwarstwowych

2.3. Materiały do wypełnienia szczelin dylatacyjnych w ławie betonowej
Do uszczelniania szczelin dylatacyjnych należy stosować masy zalewowe na stosowane na
zimno. Do uszczelniania „na zimno” szczelin podłużnych i poprzecznych należy stosować masy
uszczelniające jedno lub dwuskładnikowe, np. masy poliuretanowe, tiokolowe, z żywic
uszlachetnionych, silikonowych, poliwinylowych, epoksydowych, itp.
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Masy jednoskładnikowe powinny mieć postać kitów ulegających utwardzeniu pod wpływem czynników
zewnętrznych (np. wilgoci). Mogą to być np. kity tiksotropowe wprowadzane w szczelinę pod
ciśnieniem, masy konfekcjonowane w pojemniku fabrycznym (np. kartuszu), będącym jednorazowym
ładunkiem itp. Masy dwuskładnikowe powinny mieć postać gęstej cieczy, która utwardza się w
szczelinie w wyniku poprzedzającego aplikację dodania utwardzacza i wymieszania.
Masa uszczelniająca powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę.
Masa uszczelniająca powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej.

2.4. Materiały do posadowienia krawężników oraz wypełnienia przestrzeni przy wpustach
Krawężniki posadowione są na ławie z oporem o wymiarach jak w Dokumentacji Projektowej.
Ława wykonana z betonu klasy C12/15 wg PN-EN 206-1:2003. Przestrzenie przy wpustach
deszczowych wypełnione betonem klasy C20/25 PN-EN 206-1:2003.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Krawężniki powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na
podłożu wyrównanym i odwodnionym z zastosowaniem podkładek i przekładek lub na paletach
transportowych. Cement można przechowywać nie dłużej niż 3 miesiące. Przechowywanie i transport
cementu wg PN-EN 197-1:2002/A3:2007.
Kruszywa należy gromadzić w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach
zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów i frakcji.

2.4. Beton i jego składniki
2.4.1. Beton do produkcji krawężników
Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-EN 206-1, klasy C 25/30.

2.4.2. Cement
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” wg
PN-EN-197-1. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08.

2.4.3. Kruszywo
Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620 o własnościach
odpowiadających marce wg PN-B-06712 równej lub wyższej zastosowanej klasy betonu.
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek.

2.4.4. Woda
Krawężniki powinny być produkowane trzy użyciu wody pitnej wodociągowej, która nie wymaga
badań. Dopuszcza się użycie naturalnej wody powierzchniowej i ze źródeł podziemnych, jeżeli spełnia
wymagania PN-EN 1008:2004.

2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712, a do
zaprawy cementowo-piaskowej wg PN-EN 13139 (kategoria 1 lub 2).
Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy
nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-EN-197-1.
Woda powinna być zgodna z pkt.2.4.4.

2.6. Materiały na ławy
Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1, którego
składniki powinny odpowiadać wymaganiom w/w normy.

2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać wymaganiom
PN-EN 14188-1:2010.
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3.

Sprzęt

3.1.

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

3.2. Roboty będą wykonywane ręcznie przy zastosowaniu:
Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.
Do wytwarzania betonu na ławy:
- wytwórnia stacjonarne do wytwarzania mieszanki betonowej wyposażona w urządzenia do
wagowego dozowania składników,
- samochody samowyładowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowej.

4.

Transport

4.1.

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

Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je
ustawiać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością
przesuwania ich podczas transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka
transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. Środki transportu powinny być zaakceptowane
przez Inżyniera.
Transport cementu powinien się odbywać zgodnie z normą. Cement luzem przewozić
z zastosowaniem cementowozów, cement workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu.
Cement nie może ulec zanieczyszczeniu i zawilgoceniu.
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody.

5.

Wykonanie robót

5.1.

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

5.2.

Roboty przygotowawcze.
Następujące roboty związane z przebudową i wbudowaniem nowych krawężników ujęto
w następujących Specyfikacjach:
- wytyczenie liniowe i wysokościowe krawężników: D.01.01. 01 Geodezyjna obsługa budowy”,
- rozbiórka istniejących krawężników wraz z ławami: D.01.02.04 „Rozbiórka elementów dróg
z wywozem”,
- wykonanie koryt pod krawężniki D.02.01.01 „Wykonanie wykopów”.

5.3.

Zakres robót do wykonania.

5.3.1. Roboty przygotowawcze opisano w punkcie 5.2.
5.3.2. Wykonanie koryta pod ławę
Koryto pod ławę należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050:1999.
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości
dna wykopu konstrukcji szalunku.
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Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić, co najmniej 0,97
według normalnej metody Proctora.
5.3.3. Ława betonowa
Ławę betonową z oporem należy wykonać w szalowaniu.
Beton rozścielony w szalowaniu powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie należy
wykonywać zgodnie z normą z betonu C12/15, przy czym należy stosować minimum, co 50m
szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. Szczeliny należy starannie oczyścić
na pełną wysokość ławy i osuszyć przed zalaniem ich bitumiczną masą zalewową. Przed zalaniem
należy podgrzać masę zalewową do temperatury 150 - 170°C.
Ława betonowa nie może być wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadła
o
poniżej 2 C oraz wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Natychmiast
po rozłożeniu mieszanki należy przystąpić do jej zagęszczania. Operacja ta powinna zakończyć
się po upływie dwóch godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki. Bezpośrednio po
zagęszczeniu, beton należy zabezpieczyć przed wyparowaniem wody. Pielęgnację należy
rozpocząć przed upływem 90min. Poprzez kilka krotne zwilżanie wodą w ciągu dnia w czasie, co
najmniej 3 dni do 7 dni w czasie suchej pogody.
5.3.4. Ustawienie krawężników
Ustawienie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubości 5cm po zagęszczeniu.
Przy układaniu krawężników na łukach należy stosować krawężniki o długości 50cm.
Światło krawężnika od strony jezdni powinno wynosić 12cm, a przy przejściach dla pieszych 2cm.
Rzędne wysokościowe powinny być zgodne z dokumentacją Projektową.
Krawężniki należy układać w pionie zgodnie z zakresem Dokumentacji Projektowej.
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 0,5cm.

6.

Kontrola jakości robót

6.1.

Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania
ogólne".
Ustawienie - sprawdzenie przez pomiar geodezyjny i oględziny.

6.2.

Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, badania materiałów wykonane przez
dostawców itp.),
- sprawdzić cechy zewnętrzne krawężników.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego krawężników należy przeprowadzić na podstawie oględzin
elementu przez pomiar i ocenę uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.2.2 i ustaleniami PN-EN 1340:2004/AC:2007.

6.3. Badania w czasie wykonywania robót
6.3.1. Kontrola wykonania ławy
Należy sprawdzić, co 20mb:
a) zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ławy z Dokumentacją Projektową; dopuszczalne
odchyłki niwelety ławy ± 2cm na każde 100mb,
b) odchylenie linii od projektowanego kierunku – nie może przekraczać ± 1cm na każde 100mb,
c) wymiary ławy, dopuszczalne odchyłki:
- dla wysokości
- ± 10% wysokości projektowanej,
- dla szerokości
- ± 20% szerokości projektowanej,
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d) równość górnej powierzchni ławy mierzona łatą 3m – nierówności nie mogą przekraczać 1,0cm każde
100mb.
6.3.2. Kontrola ułożenia krawężników
Należy sprawdzić, co 20mb:
a) zgodność niwelety górnej płaszczyzny krawężników z Dokumentacją Projektową, dopuszczalne
odchyłki niwelety ± 1cm na każde 100mb,
b) usytuowanie w planie – odchyłki nie mogą przekraczać ± 1cm na każde 100mb,
c) równość górnej powierzchni krawężników mierzona łatą 3m – nierówności nie mogą przekraczać
0,5cm na każde 100mb.

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi krawężnikami betonowymi
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych i innych
wymagań SST określonych w pkt. 6, powinny być naprawione przez Wykonawcę na jego koszt,
zaproponowaną przez niego metodą zaakceptowaną przez Inżyniera.

7.

Obmiar robót

7.1.

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót.
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania
ogólne”.
Jednostką obmiaru jest 1m (metr) ustawionego krawężnika betonowego 15x22cm na ławie
z oporem z betonu C12/15.
Jednostką obmiaru jest 1m (metr) ustawionego krawężnika betonowego 15x30cm na ławie
z oporem z betonu C12/15.

8.

Odbiór robót

8.1.

Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne".

8.2.

Odbioru należy dokonać sprawdzając przytoczone w p.6 kryteria oceny. Czynność odbioru winna
być udokumentowana odpowiednim protokołem, zgodnie z zasadami przyjętymi w ST
DM.00.00.00.
Odbiorowi podlegają:
wykonanie koryta pod ławę,
wykonanie ławy betonowej z oporem,
wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm,
ustawienie krawężników.

-

9.
9.1.

Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności.
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne".

9.2.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
-
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roboty pomiarowe i przygotowawcze,
zakup i dostarczenie na budowę: krawężnika, betonu na ławę, wody, desek, zaprawy
cementowej, podsypki cementowo-piaskowej i innych materiałów potrzebnych do
wykonania robót,
oznakowanie robót,
wykonanie koryta gruntowego pod krawężnik betonowy na podsypce cementowopiaskowej,
przygotowanie podłoża,
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wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C12/15,
wykonanie dylatacji,
pielęgnacja ławy przez polewanie wodą,
rozebranie deskowania,
wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
ustawienie krawężników 15x22cm,
ustawienie krawężników 15x30cm,
uporządkowanie terenu robót,
wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów i sprawdzeń,
wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej
Specyfikacji.

Przepisy związane

1. PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementów powszechnego użytku.
2. PN-EN 206-1:2003
Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
3. PN-EN 1008:2004
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesów produkcji betonu. PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawężniki
betonowe. Wymagania i metody badań.
4. PN-EN 13969:2006
Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji
przeciwwodnej części podziemnych. Definicje i właściwości
5. PN-EN 1426:2001
Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie penetracji igłą
6. PN-EN 1427:2001
Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury mięknienia. Metoda
Pierścień i Kula
7. PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu
8. PN-B-06050:1999 Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne.
9. PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawężniki betonowe – Wymagania i metody badań.
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ZIELEŃ DROGOWA
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1.

Wstęp

1.1.

Przedmiot ST.

D.09.01.01

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru zieleni w związku zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w miejscowości Perzów przebudowa ciągu komunikacyjnego – placu przed Urzędem Gminy. Kod CPV 45 233226-9.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.

Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z zakładaniem i pielęgnacją terenów zieleni (rabat ozdobnych).
W zakres rzeczowy wchodzi wykonanie następujących robót:
- wykonanie rabat ozdobnych,
- sadzenie drzew i krzewów liściastych,
- przesadzenie istniejących nasadzeń drzew i krzewów liściastych,
- wykonanie i osadzenie obelisku kamiennego z pamiątkową płytą informacyjną wg wzoru
Inwestora,
- roboty pielęgnacyjne.

1.4.

Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
oraz ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne".

1.4.1. Humus - urodzajna wierzchnia warstwa gruntu,
1.4.2. Humusowanie - przykrycie skarpy ziemią roślinną,
1.4.3. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca zdolność produkcji roślin,
1.4.4. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich,
1.4.5. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami
rośliny,
1.4.6. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu,
1.4.7. Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o
wysokości od 1,80 do 2,20m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną,
1.4.8. Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez
niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości.

1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

2.

Materiały

2.1.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania

ogólne”.

2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące
właściwości:
- ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana
w pryzmach nie przekraczających 2m wysokości,
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- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana,
przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie - winna posiadać aktualne
badania dotyczące odczynu (pH) i granulacji oraz zawartości mikroelementów, powinna być
odchwaszczona.
- należy przewidzieć zakup humusu (ziemi urodzajnej) do zaprawy dołów i rozesłania w miejscu
sadzenia drzew, krzewów i pnączy oraz zakładania trawników,
- przed dostawą ziemi urodzajnej należy podać jej właściwości - odczyn (pH) granulację, zawartość
mikroelementów, ilość materiałów obcych (kamieni).

2.3. Nasiona traw
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych
gatunków.
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer
normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.
Nasiona traw powinny posiadać świadectwo kwalifikacji.
Wybór gatunków należy dopasować do warunków miejscowych, a więc do rodzaju gleby i
stopnia jej zawilgocenia. Najlepiej nadają się do tego specjalne mieszanki traw o gęstym i drobnym
ukorzenieniu i o gwarantowanej jakości. Przykładowy dobór gatunków nasion traw podano w
Dokumentacji Projektowej.

2.4. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem
w czasie transportu i przechowywania. Zaleca się stosowanie nawozów wieloskładnikowych
zawierających azot, fosfor i potas.

2.5. Drzewa, krzewy – Zieleń drogowa:
Materiał roślinny powinien odpowiadać normom PN-R-67023:1987 i PN-R-67026:2002 i dotyczyć
roślin:
- starszych kopanych z gruntu z ukształtowaną bryłą korzeniową zapakowaną w jutę;
- młodszych – odbieranych w pojemnikach lub kontenerach powyżej 2,0 – 3,0l objętości.
Dostarczone sadzonki powinny być właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na
których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. Sadzonki drzew i
krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:
-

pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,
przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,
system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych
powinny występować liczne korzenie drobne,
u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa powinna
być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona,
pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np.
u form kulistych,
pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone,
przewodnik powinien być praktycznie prosty,
blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowicie zarośnięte
blizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew,
dostawca materiału sadzeniowego musi udokumentować wiek dostarczonych sadzonek, które
muszą odpowiadać obowiązującym w Polsce normom (ilość pędów, wysokość, bryła
korzeniowa).
Wyklucza się zastosowanie sadzonek młodszych niż dwa lata. Sadzonki starsze muszą być
corocznie szkółkowane.
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sadzonki powinny być mikoryzowane lub sadzone tradycyjnie z pojemników,
drzewa liściaste formy piennej, zależnie od gatunku, winny mieć wysokość pnia pod koroną
minimum 1,5m i średnicę pnia mierzoną na wysokości 1,0m: powyżej 3cm i koronę ukształtowaną
na wys. 1,80÷2,20m oraz bryłę korzeniową 30-40cm (dwukrotność bryły korzeniowej),
drzewa liściaste należy sadzić z bryłą korzeniową zabezpieczoną tkaniną rozkładającą się
najpóźniej po 1,5 roku po posadzeniu lub z kontenerów. Drzewa i krzewy iglaste oraz krzewy
liściaste powinny być sadzone z doniczek lub pojemników.
drzewa liściaste należy sadzić z bryłą korzeniową balotowane lub bezpośrednio z pojemników
minimum C10/C15,
drzewa i krzewy iglaste zaleca się sadzić tylko z pojemników o wielkości C4/C5 – C2/C3,
krzewy liściaste należy sadzić z bryłą korzeniową bezpośrednio z kontenerów lub pojemników o
wielkości C2/C3 a w przypadku materiału starszego z pojemników C4/C5,
drzewa iglaste o wysokości co najmniej 80cm. Muszą mieć wyprowadzony przewodnik i właściwe
odstępy między okółkami i przyrostem z ostatniego roku,
zaleca się sadzenie krzewów iglastych o wys. 0,3 – 0,4m,
krzewy do zakrzewień muszą być 2 razy ściółkowane i mieć przynajmniej trzy dobrze
wykształcone pędy główne z typowymi dla odmiany rozgałęzieniami oraz dobrze rozwinięty
system korzeniowy,
materiał sadzeniowy winien zostać zatwierdzony przez Inżyniera i Inspektora Nadzoru Terenów
Zieleni.

-

-

-

Wady niedopuszczalne:
-

silne uszkodzenia mechaniczne roślin,
odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,
ślady żerowania szkodników,
oznaki chorobowe,
zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,
martwice i pęknięcia kory,
uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,
dwupędowe korony drzew formy piennej,
uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,
złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką.
Nasadzenia projektuje się wykonać na odpowiednio przygotowanym podłożu – 15cm ziemi
próchniczej przykrytej agrowłókniną koloru białego o gramaturze 50g. Po wykonaniu przedmiotowych
nasadzeń całość terenu obłożonego agrowłókniną należy obsypać 8-10cm grubości kruszywem
ozdobnym dolomitowym (kolor śnieżno biały).

3.

Sprzęt

3.1.

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

3.2.

Sprzęt stosowany do wykonania zieleni drogowej.

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej
się możliwością korzystania z następującego sprawnego techniczne sprzętu:
-

powinien

wykazać

glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,
wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,
kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników,
sprzętu do wykonania miejsc sadzeniowych (dołów) drzew i krzewów,
sprzęt do podlewania i transportu wody (beczkowozy),
narzędzia do odchwaszczania.
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4.

Transport

4.1.

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

Transport materiałów do zieleni drogowej może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi,
ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów.
W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły
korzeniowej lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe
lub być w pojemnikach.
Drzewa i krzewy mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. W czasie
transportu należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem. Drzewa i krzewy po
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe,
należy je zadołować w miejscu ocienionym i nie przewiewnym, a w razie suszy podlewać.

5.

Wykonanie robót

5.1.

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

5.2. Zakres wykonywanych robót.
5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania rabat ozdobnych
−
−
−
−

teren pod rabaty musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,
teren powinien być wyrównany i splantowany,
ziemię urodzajną należy rozścielić równą warstwą gr. 10-15cm i wymieszać z nawozami
mineralnymi (należy wykorzystać składowaną wcześniej ziemię w ramach robót ziemnych),
ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą oraz starannie wyrównana.

5.2.3. Drzewa i krzewy
Wymagania dotyczące sadzenia drzew, krzewów są następujące:
-

-

-

-

-
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przewiduje się sadzenie drzew liściastych form piennych i krzewów liściastych form
naturalnych (dopuszcza się sadzenie form naturalnych drzew liściastych w zieleni
izolacyjnej, dogęszczającej w lasach i przejściach dla zwierząt. W przypadku gatunków
niedostępnych w szkółkach w kontenerach i pojemnikach, można stosować sadzonki
produkowane w gruncie,
drzewa liściaste powinny mieć minimum 10-12cm na wys. 1,0m i koronę ukształtowaną na
wys. 1,80m do 2,20m oraz bryłę korzeniową minimum 30-40cm. (dwukrotność bryły
korzeniowej)
rośliny iglaste stosowane do nasadzeń muszą być produkowane w pojemnikach o
pojemności nie mniejszej niż C-5 lub C-7,5 drzewa i C-2 lub C-5 krzewy (zależnie od
gatunku),
sadzenie drzew i krzewów liściastych i iglastych produkowanych w pojemnikach można
wykonywać w terminie od 15 marca do 30 listopada (zależnie od temperatury),
sadzenie drzew i krzewów liściastych produkowanych w gruncie można najlepiej
wykonywać wiosną po rozmarznięciu gleby w terminie od 15 marca do 15 maja i jesienią w
terminie od września do końca października,
przed wysadzeniem sadzonek teren winien zostać odchwaszczony,
miejsce sadzenia powinno być wyznaczone w terenie zgodnie z Dokumentacją Projektową,
dołki pod drzewa, krzewy powinny mieć wielkość wskazaną w Dokumentacji Projektowej i
być zaprawione ziemią kompostową,
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roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się 5cm głębiej jak rosła w szkółce. Zbyt
głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny,
korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć,
przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniany
palik,
drzewa formy piennej należy przymocować do palika tuż pod koroną oraz drugi raz w
połowie wysokości pnia,
wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego
drzewa,
korzenie roślin zasypywać ziemią a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać,
po posadzeniu należy usunąć uszkodzone, nadłamane gałęzie,
drzewa liściaste i iglaste należy sadzić w doły o średnicy i głębokości min. 0,7 - 0,7m z
zaprawieniem dołów ziemią żyzną lub kompostową – niezależnie od gatunku,
krzewy liściaste i iglaste należy sadzić w doły o średnicy i głębokości min. 0,3-0,5m –
niezależnie od gatunku,
całą powierzchnię gruntu pod krzewami należy pokryć warstwą ściółki (np. kory drzewnej)
grubości min. 5cm.
w przypadku sadzenia drzew należy rozłożyć korę (warstwa grubości 7 cm) na powierzchni
2
o średnicy 1m wokół pnia (0,8m ),
ewentualnie do korowania można wykorzystać korę drzewną z przerobienia gałęzi
usuniętych w ramach inwestycji drzew i krzewów.

5.3. Pielęgnacja po posadzeniu drzew i krzewów zieleni projektowanej
Zabiegi należy przeprowadzać w miarę potrzeb, z tym że minimalna krotność czynności
powtarzalnych w okresie 1 roku powinna być zgodna z KNR 2-21 Tereny zieleni.
Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (2 - sezony wegetacyjne, z odbiorem w maju) polega na:
podlewaniu w zależności od potrzeb,
odchwaszczaniu,
nawożeniu (nie przewiduje się stosowania nawozów organicznych) -, drzewa wymagają
nawożenia w ilości 4 – 6kg NPK na 100szt. sadzonek na rok w okresie gwarancyjnym;
krzewy wymagają nawożenia w ilości 1 – 2kg NPK na 100szt. sadzonek na rok w okresie
gwarancyjnym.
usuwaniu odrostów korzeniowych oraz z pnia,
poprawianiu misek,
kopczykowaniu drzew i krzewów jesienią,
rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek,
wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów,
wymianie zniszczonych i uszkodzonych palików oraz wiązań,
przecięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcie pielęgnacyjne i
formujące),
ochronie sadzonek przed zgryzaniem przed zwierzęta (sposób wymaga zatwierdzenia
przez Inżyniera i Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni – zaleca się stosowanie repelentów
wg instrukcji producenta środka i wg zaleceń projektowych).
Dopuszcza się nieudatność nasadzeń do 5% ilości wysadzonych sadzonek, bez określania
przyczyny, pod warunkiem ich wymiany.

6.

Kontrola jakości robót

6.1.

Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne".

6.2. Kontrola w czasie wykonywania rabat polega na sprawdzeniu:
115

D.09.01.01

−
−
−

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,
wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi,
prawidłowego uwałowania terenu.

6.3. Krzewy i drzewa
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew, krzewów oraz pnączy polega na
sprawdzeniu:
wielkości dołów pod rośliny,
zaprawy dołów ziemią urodzajną oraz uzupełnienie ziemią pozyskaną z wierzchniej
warstwy ziemi leśnej,
zgodności realizacji obsadzenia z Dokumentacją Projektową w zakresie miejsc sadzenia,
gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin,
materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodności z normami,
opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,
odpowiednich terminów sadzenia,
wykonania prawidłowych mis przy roślinach po posadzeniu i podlaniu,
wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych roślin,
zasilenia nawozami mineralnymi.
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew, krzewów dotyczy:
-

zgodności z Dokumentacją Projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian
oraz ilości roślin,
jakości posadzonego materiału.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia pełne uzupełnianie nasadzeń, które zostały
zakwalifikowane jako nieudane na koszt własny (dwa okresy zimowe z odbiorem w maju).

7.

Obmiar robót

7.1.

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót.
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne”.
2

Jednostką obmiarową jest 1m (metr kwadratowy) rozścielenia humusu pod agrowłókninę.
2
Jednostką obmiarową jest 1m (metr kwadratowy) rozłożenie agrowłókniny.
2
Jednostką obmiarową jest 1m (metr kwadratowy) rozścielenia kamieni ozdobnych o średnicy do
8cm - otoczak dolomitowy obrabiany śnieżno biały.
Jednostką obmiarową jest szt. (sztuka) wykonania nasadzeń drzew i krzewów.
Jednostką obmiarową jest szt. (sztuka) przesadzenia istniejących nasadzeń drzew i krzewów.
Jednostką obmiarową jest szt. (sztuka) wykonania i osadzenie obelisku kamiennego
z pamiątkową płytą informacyjną wg wzoru Inwestora.

8.

Odbiór robót

8.1.

Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne".

9.

Podstawa płatności

9.1.

Ogólne wymagania dotyczące płatności.
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
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Szczegółowe warunki płatności.
Cena wykonania rabat obejmuje:
−
−
−
−
−
−
−
−

roboty przygotowawcze: oczyszczenie i planowanie terenu, terenu, dowóz i przewóz ziemi
urodzajnej,
rozścielenie ziemi urodzajnej,
rozłożenie agrowłókniną i przymocowanie jej metalowymi szpilkami,
rozłożenie ozdobnego kruszywa,
wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, sprawdzeń, prób i badań,
oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie,
uporządkowanie miejsca Robót po ich zakończeniu,
wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej
Specyfikacji.
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa, krzewu obejmuje:

-

−

uporządkowanie terenu z gruzu i innych resztek po pracach budowlanych pod sadzenie
drzew, krzewów,
wyznaczenie miejsc sadzenia,
wykopanie dołów,
zaprawienie dołów ziemią urodzajną,
posadzenie drzewa, krzewu,
palikowanie drzew,
zakup i transport kory drzewnej, w przypadku niewykorzystania kory drzewnej
z przerobienia gałęzi usuniętych drzew i krzewów,
przykrycie powierzchni gruntu pod drzewami, krzewami warstwą kory drzewnej,
pielęgnacja drzewa lub krzewu w okresie gwarancyjnym (podlewanie, odchwaszczanie,
nawożenie, zabezpieczenie na okres zimy, wymiana uschniętych lub silnie uszkodzonych
drzew, lub krzewów, kontrola i wymiana zniszczonych wiązadeł, wymiana uszkodzonych
lub brakujących palików),
wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej
Specyfikacji.
Cena przesadzenia 1 sztuki drzewa, krzewu obejmuje:

-

−

uporządkowanie terenu z gruzu i innych resztek po pracach budowlanych pod sadzenie
drzew, krzewów,
wyznaczenie miejsc sadzenia,
wykopanie dołów,
zaprawienie dołów ziemią urodzajną,
przesadzenie drzewa, krzewu,
palikowanie drzew,
zakup i transport kory drzewnej, w przypadku niewykorzystania kory drzewnej
z przerobienia gałęzi usuniętych drzew i krzewów,
przykrycie powierzchni gruntu pod drzewami, krzewami warstwą kory drzewnej,
pielęgnacja drzewa lub krzewu w okresie gwarancyjnym (podlewanie, odchwaszczanie,
nawożenie, zabezpieczenie na okres zimy, wymiana uschniętych lub silnie uszkodzonych
drzew, lub krzewów, kontrola i wymiana zniszczonych wiązadeł, wymiana uszkodzonych
lub brakujących palików),
wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej
Specyfikacji.
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Jednostką obmiarową jest szt. (sztuka) wykonania i osadzenie obelisku kamiennego
z pamiątkową płytą informacyjną wg wzoru Inwestora.
Cena wykonania 1 sztuki obelisku obejmuje:
−

uporządkowanie terenu,
plantowanie terenu,
wykonanie i osadzenie kamiennego obelisku – jednoczęściowego (~1,0 Mg),
wykonanie płyty pamiątkowej – kamiennej wg Instrukcji Inwestora,
trwały montaż płyty na ustawionym obelisku,
wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej
Specyfikacji.

10. Przepisy związane
10.1.

Normy.
PN-G-98016:1978
PN-R-67022;1987
PN-R-67023:1987
PN-R-67031:1996
PN-S-02205:1998
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Torf ogrodniczy.
Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste.
Sadzonki roślin ozdobnych.
Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania.

