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WSTĘP

1.1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną
zrealizowane w ramach zadania – MODERNIZACJI ULICY BARLICKIEGO W IŁAWIE na działkach ewidencyjnych nr 210/4,
226/21, 226/16 z obrębu 3– wraz z robotami towarzyszącymi opisanymi w punkcie 1.8.2. (1) niniejszych specyfikacji.
1.2.

Inwestor

GMINA MIEJSKA IŁAWA, ul. Niepodległości 13, 14 – 200 Iława
1.3.

Charakterystyka przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie:
MODERNIZACJA ULICY BARLICKIEGO W IŁAWIE
Adres: działki ewidencyjne nr 210/4, 226/21, 226/16 z obrębu 3
1.3.1.
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem inwestycji będzie modernizacja ul. Barlickiego, polegająca na: korekcie geometrii jezdni i chodników, wymianie
nawierzchni ulicy, chodników, wprowadzeniu trawników, budowy sieci odwodnienia deszczowego z włączeniem do sieci
istniejących, budowie nowego oświetlenia ulicy.
ROBOTY ROZBIÓRKOWE
Istniejący pas jezdni o szerokości 5,0 m w nawierzchni asfaltowej z obustronnym chodnikiem z płyt betonowych w formacie
50x50 i z pasem utwardzonym z wylewki betonowej wzdłuŜ pierzei północnej.
demontaŜu istniejących opraw oświetleniowych na słupach linii elektroenergetycznych,
nieczynnej sieć gazowa
odcinki kanalizacji sanitarnej ze studzienkami
ROBOTY ZIEMNE – WYKOPY
Wykopy i prace związane z wykonaniem koryta, wykonaniem wykopów pod sieć oświetleniową i kanalizacji deszczowej
Zasypka po wykonanej kanalizacji deszczowej i oświetleniowej.
WYKONANIE PODBUDOWY
Konstrukcja nawierzchni
ul. Barlickiego
•
w-wa ścieralna z betonu asfaltowego
- 4 cm
•
w-wa wiąŜąca z betonu asfaltowego
- 4 cm
•
w-wa podbudowy z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie
- 20 cm
•
w-wa wzmocnionego podłoŜa z gruntu
stabilizowanego cementem o RM=1,5 MPa
- 15 cm
sięgacz
•
•
•
•

w-wa ścieralna z kostki brukowej betonowej
w-wa podsypki cementowo-piaskowej
w-wa podbudowy z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie
w-wa wzmocnionego podłoŜa z gruntu
stabilizowanego cementem o RM=1,5 MPa

Konstrukcja chodników
ul. Barlickiego i sięgacz
•
w-wa ścieralna z kostki brukowej betonowej
•
w-wa podsypki cementowo-piaskowej
•
w-wa podbudowy z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie
Konstrukcja zjazdów indywidualnych (przez chodnik)
ul. Barlickiego i sięgacz
•
w-wa ścieralna z kostki brukowej betonowej
•
w-wa podsypki cementowo-piaskowej
•
w-wa podbudowy z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie
•
w-wa wzmocnionego podłoŜa z gruntu
stabilizowanego cementem o RM=1,5 MPa
KrawęŜniki betonowe
ObrzeŜa betonowe

1.4.

- 8 cm
- 3 cm
- 10 cm
- 15 cm

- 8 cm
- 3 cm
- 15 cm

- 8 cm
- 3 cm
- 15 cm
- 15 cm
- 20x30x100
- 6x20x100

Stosowanie zapisów Specyfikacji Technicznej

1.4.1.
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych naleŜy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do
zlecenia wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogólnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla kubaturowych
obiektów uŜyteczności publicznej oraz z uwagi na obszerność i skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma charakter
doprecyzowujący pojęcia i relacje pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadającej oczekiwaniom Inwestora,
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dobrej jakościowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie określonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegółowego opisu
technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszących jego realizacji. Niniejsza Specyfikacja Techniczna powołuje i
klasyfikuje następujące źródła szczegółowych zasad wyznaczających kryteria jakościowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji
uszeregowane w kolejności poczynając od najwaŜniejszego kryterium:
•
Umowa
•
Dokumentacja Projektowa
•
Aktualne w dacie wykonywania robót Normy Polskie i Zagraniczne, których stosowanie poprzez przywołanie ich w
towarzyszących niniejszej specyfikacji szczegółowych specyfikacji technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o
ile Dokumentacja Projektowa nie formułuje kryteriów jakościowych ostrzejszych niŜ te Normy
•
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tomy od I do V, Wydawnictwo Arkady, Warszawa,
1989-90, w kwestiach przywołanych w Dokumentacji Projektowej albo nie ujętych zarówno w Dokumentacji
Projektowej jak w Normach aktualnych – przywołanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stoją one w sprzeczności z
Dokumentacją Projektową i Normami aktualnymi przywołanymi w ST
•
Wątpliwości w zakresie uszeregowania wymagań bądź usunięcia sprzeczności jakie mogą zachodzić pomiędzy
Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiędzy Warunkami Technicznymi o których
mowa wyŜej, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny być wyjaśniane przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystąpieniem do robót. Wszelkie konsekwencje wynikające z
zaniechania wyjaśnienia wątpliwości w powyŜszych względach obciąŜają wyłącznie Wykonawcę Robót.
1.4.2.
Zakres kompetencji wynikający ze stosowania Specyfikacji Technicznej
Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszące się do konieczności zakresu wykonania danych Robót naleŜy traktować jako
obowiązujące dla Umowy jeŜeli nie stanowią one inaczej niŜ zapisy zawarte w Umowie.
Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy naleŜy traktować w następującej kolejności
pierwszeństwa dokumentów:

1.5.

1)

Umowa

2)

Dokumentacja Projektowa.

3)

Specyfikacja Techniczna

4)

Przedmiar
Określenie grupy , klasy i kategorii robót dla przedsięwzięcia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

grupa robót:

45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej i wodnej

klasa robót:

45230000-8

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

kategoria robót:

45233222-1
45233225-2

Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych

1.6.

Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną

Zakres Robót do wykonania
Zakres robót wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robót wg
poniŜszego spisu:
ST 00.00

SPECYFIKACJE OGÓLNE

1. ST 00.01.00 (CPV) 45233222-1, 45233225-2
ST 01.00

WYMAGANIA OGÓLNE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2. ST 01.01.00 (CPV) 45110000-1

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

3. ST 01.02.00 (CPV) 45111200-0

ROBOTY ZIEMNE

ST 02.00

ROBOTY BUDOWLANE I DROGOWE
KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM
PODŁOśA
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO
ST 03.02.00 (CPV) 45233320-8
MECHANICZNIE

4. ST 03.01.00 (CPV) 45232451-8
5.

6. ST 03.03.00 (CPV) 45232451-8, 28814200-3

KRAWĘśNIKI, OBRZEśA BETONOWE

7. ST 03.04.00 (CPV) 45262370-5

WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO

8. ST 03.05.00 (CPV) 45233220-7

WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ

9. ST 03.06.00 (CPV) 45112710-5

ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH

ST 03.00

ROBOTY SANITARNE I ELEKTRYCZNE
BUDOWA SIECI KANALIZACYJNYCH DESZCZOWYCH I
10. ST 02.01.00 (CPV) 45232410-9
ODWODNIENIA TERENU
ST 00.01.00/ 4
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11. ST 02.02.00 (CPV) 45231400-9

ROBOTY W ZAKRESIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ,
OŚWIETLENIA TERENU

JeŜeli z Dokumentacji projektowej wynika niezbędność wykonania robót nie wymienionych w powyŜszych ST to naleŜy
je wykonać, a warunki ich wykonania i odbioru ustalić w oparciu o zapisy niniejszej ST.
1.7.

Niektóre określenia podstawowe

Wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco:
1.5.1.
Zamawiający - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierająca Umowę z Wykonawcą zlecając mu
wykonanie Robót Budowlanych.
1.5.2.

Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna realizująca Roboty zlecone przez Zamawiającego na warunkach Umowy.

1.5.3.

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.

1.5.4.

Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiającego, działająca w jego imieniu w zakresie
przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji Robót Budowlanych z
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunków Umowy.

1.5.5.

InŜynier – osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiającego do reprezentowania jego interesów przez
sprawowanie kontroli zgodności realizacji Robót Budowlanych z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy.

1.5.6.
Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania Robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.
1.5.7.

Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie jako podwykonawca części Robót Budowlanych
oraz jej następcy prawni albo kaŜda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie, z którą Wykonawca zawarł
umowę o wykonanie części Robót oraz jej następcy prawni.

1.5.8.

Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, którym Zamawiający zlecił bezpośrednio wykonanie robót na Terenie
Budowy, na którym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie działające na
Terenie Budowy.

1.5.9.

Roboty - zarówno Roboty Budowlane, Roboty Uzupełniające jak i Roboty Poprawkowe, stosownie do okoliczności

1.5.10.

Roboty Budowlane - zespół czynności podejmowanych przez Wykonawcę w celu zapewnienia prawidłowego oraz
terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym równieŜ dostarczenia pracowników, Materiałów, Sprzętu i Urządzeń.

1.5.11.

Roboty Uzupełniające - oznaczają wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane do wykonania i
wykończenia Robót Budowlanych,

1.5.12.

Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usunięcia usterek zgłoszonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie
wykonywania Robót Budowlanych bądź w trakcie Odbioru.

1.5.13.

Teren Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są Roboty Budowlane, wraz z przestrzenią zajmowaną przez
urządzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.

1.5.14.

Sprzęt – wszystkie maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt z urządzeniami do budowy, konserwacji i obsługi,
potrzebne dla zgodnej z Umową realizacji Robót Budowlanych.

1.5.15.

Urządzenia – aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót Budowlanych

1.5.16.

Urządzenia Tymczasowe - wszelkie urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na Terenie Budowy,
potrzebne do wykonania Robót Budowlanych oraz usunięcia wad, a przewidziane do usunięcia po zakończeniu Robót.

1.5.17.

Materiały – wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niŜ Urządzenia) niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

1.5.18.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – Warunki określone w trybie postępowania o udzieleniu
Zamówienia, na podstawie których Wykonawca przystąpił do udzielenia Zamówienia oraz na podstawie których została
wyłoniona najkorzystniejsza Oferta

1.5.19.

Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy złoŜona Zamawiającemu na piśmie w ściśle określonej formie, na
wykonanie Robót Budowlanych oraz usunięcie wad zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.

1.5.20.

Przedmiar Robót - dokument zawierający podzielone na pozycje czynności, jakie mają zostać wykonane zgodnie z
Umową, wskazujące ilość kaŜdej pozycji.

1.5.21.
1.5.22.

Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawcę Ślepy Kosztorys.
Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.

1.5.23.

Cena Ryczałtowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie części lub całości
Robót

1.5.24.

Stawki i Narzuty - wartości podane przez Wykonawcę w Ofercie, określające ceny czynników produkcji (robocizny,
materiałów i pracy sprzętu) oraz wskaźniki kosztów pośrednich, kosztów zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawcę
przy wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.

1.5.25.

Umowa/ Kontrakt - zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy, wyraŜone na piśmie, o wykonanie
określonych w jej treści Robót Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodnioną Cenę Umowną wraz z innymi
dokumentami, które zostały przywołane lub załączone do Umowy, stanowiąc jej integralny składnik.

1.5.26.

Cena Umowna/ Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie naleŜne Wykonawcy za
wykonanie Robót Budowlanych wraz z usunięciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.5.27.

Dzień - kaŜdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy.
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Termin Wykonania - czas określony w Umowie na wykonanie i zakończenie całości lub części Robót Budowlanych
wraz z przeprowadzeniem Odbioru Końcowego, liczony od Daty Rozpoczęcia do Daty Zakończenia.
Data Rozpoczęcia – data określona w Umowie, od której Wykonawca moŜe rozpocząć Roboty Budowlane.
Data Zakończenia - data określona w Umowie, do której Wykonawca ma zakończyć całość lub część Robót
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Końcowego.

1.5.31.
Dokumentacja Projektowa – zbiór wszystkich zeszytów Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego
opisujących niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.2. niniejszej Specyfikacji
1.5.32.
Dokumentacja Powykonawcza – Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi Zmianami wprowadzonymi w czasie
realizacji Robót., w tym dokumentacja geodezyjna
1.5.33.

Rysunki – rysunki Robót zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione wydane
przez Zamawiającego zgodnie z Umową.

1.5.34.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót/ Specyfikacja Techniczna/ ST – oznacza dokument
zawierający zbiór wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za
Roboty.

1.5.35.

Wada - jakakolwiek część Robót Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami
Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

1.5.36.

Zmiana - kaŜde odstępstwo w wykonaniu Robót Budowlanych, przekazane Wykonawcy na piśmie przez Inspektora
Nadzoru.

1.5.37.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, słuŜący do notowania
wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania Robót, rejestrowania dokonywanych Odbiorów Robót, przekazywania
poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem.

1.5.38.

Odbiór zarówno Odbiór Częściowy, Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu, Odbiór Końcowy jak i Odbiór
Pogwarancyjny stosownie do okoliczności.

1.5.39.

Odbiór Częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości, jakości części Robót, zgodnie z postanowieniami Umowy,
.dla których w Umowie została przewidziana odrębna Data Zakończenia,

1.5.40.

Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości Robót, które w
dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu.

1.5.41.

Odbiór Końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości Robót Budowlanych
postanowieniami Umowy.

1.5.42.

Odbiór Pogwarancyjny - odbiór polegający na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem Wad powstałych i
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

1.5.43.

Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistniałymi w czasie realizacji
Robót Budowlanych, wynikami wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób, geodezyjną inwentaryzacją Robót
oraz zestawienie ilości wykonanych Robót; stanowiące podstawę do ich oceny i Odbioru Końcowego.

1.5.44.

Rozjemca - osoba mianowana wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę do rozstrzygnięcia sporów na drodze
polubownej a powstających na tle realizacji Umowy.

1.5.45.

Siła WyŜsza - zdarzenie zewnętrzne, nie dające się przewidzieć, którego skutkom nie moŜna było zapobiec, nawet
poprzez dołoŜenie najwyŜszej staranności.

1.5.46.

Aprobata Techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego
przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upowaŜnioną do udzielania aprobat
technicznych.

1.5.47.

Odpowiednia Zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji
nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót Budowlanych.

1.5.48.

Deklaracja Zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez Polska lub
Europejską jednostkę certyfikująca, upowaŜnioną do ich wydawania zgodnie z Rozporządzeniem wymienionym w punkcie
10.2.9, wskazujący, Ŝe zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iŜ dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną
normą lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.5.49.

Certyfikat Zgodności – zastrzeŜony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wskazujący, Ŝe zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iŜ dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą
lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania

1.8.

zgodnie z

Ogólne wymagania dotyczące Robót

1.8.1.
Przekazanie Placu Budowy
Zamawiający w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostępu do wszystkich części Placu Budowy i uŜytkowania
ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaŜe:
•
Dziennik Budowy,
•
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej (Projekt Budowlany z pozwoleniem na budowę w 1 egzemplarzu),
•
dwa komplety Specyfikacji Technicznych.
Po przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych
do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny
koszt.
1.8.2.

Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

(1)

Dokumentacja Projektowa składa się z :

1.

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI ULICY BARLICKIEGO W IŁAWIE na działkach ewidencyjnych nr
210/4, 226/21, 226/16 z obrębu 3
ST 00.01.00/ 6
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2.

PROJEKT WYKONAWCZY
ZESZYT 1
PROJEKT DRÓG I ZIELENI
ZESZYT 2
PROJEKT SIECI DESZCZOWEJ I OŚWIETLENIA TERENU
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
3.
4.
PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS INWESTORSKO- CENOWY
JeŜeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbędność wykonania robót nie wymienionych w powyŜszych ST to Wykonawca jest
zobowiązany je wykonać w ramach Ceny Umownej, a warunki wykonania i odbioru tych Robót ustalić na podstawie zapisów
niniejszej ST.

(2)

Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę
Wykonawca winien wykonać Dokumentację Powykonawczą całości wykonanych Robót, w tym równieŜ dokumentację
geodezyjną.

1.8.3.
Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi
1. Podstawą wykonania Robót będzie Projekt Budowlany wraz z Decyzją o pozwoleniu na budowę oraz Projekt Wykonawczy.
Roboty będą prowadzone zgodnie z zakresem określonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z Dokumentacją Projektową
2.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego
Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

3.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami
Technicznymi. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentów. Dokonanie zmian i poprawek musi być akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy Dokumentacji
Projektowej.

4.

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uwaŜane 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.

5.

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 zostaną niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.8.4.

Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz Robót poza Placem Budowy w
okresie trwania realizacji Kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru końcowego Robót a w szczególności:
(a)

Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich
mienia słuŜącego do pracy, a takŜe zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem osób nieupowaŜnionych. W czasie
wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia
zabezpieczające takie jak: bariery ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbędne do
zapewnienia bezpieczeństwa Robót. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych znaków,
dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wymagania odnośnie zabezpieczenia Robót podano w
p. 9.2 niniejszej specyfikacji.

(b)

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z
Zamawiającym, oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez
Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres
realizacji Robót.
Ponadto Wykonawca umieści na terenie budowy ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia. Wszystkie znaki i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

(c)

Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do placu budowy przed
uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu, jego podwykonawców lub dostawców na własny koszt.

(d)

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robót poza Placem Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe
jest włączony w Cenę Kontraktową.

1.8.5.
Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska
naturalnego.
W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków:
(a)

miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie
powodować zniszczeń w środowisku naturalnym,

(b)

powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:
−
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
−
przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,
−
moŜliwością powstania poŜaru.

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony
środowiska, obciąŜają Wykonawcę.
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1.8.6.
Ochrona przeciwpoŜarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt
przeciwpoŜarowy, 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 poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo
przez personel Wykonawcy. Lokalizacja zagospodarowania Placu Budowy nie moŜe w Ŝaden sposób kolidować z układem
dojazdów poŜarowych do poszczególnych posesji znajdujących się w sąsiedztwie Inwestycji.
1.8.7.
Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia
materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe
uŜyte do Robót będą miały świadectwo 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 uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań
technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
1.8.8.

Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. JeŜeli w
związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi
uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną
własność. Stan naprawionej własności powinien nie być gorszy niŜ przed powstaniem uszkodzenia.
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 odnośnie dokładnego połoŜenia tych urządzeń w obrębie Placu Budowy. Wykonawca zapewni właściwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być
wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na Placu Budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
Wykonawca obowiązany jest uzgodnić a właścicielem terenu połoŜenie ogrodzenia Placu Budowy, i uwzględnić połoŜenie
istniejącego urządzenia terenu oraz uwzględnić etapowanie robót . Przebudowę nawierzchni naleŜy prowadzić tak by zachować
stały dostęp do zabudowy sęsiedniej.
1.8.9.

Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z
terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. Pojazdy i
ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie
Placu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.
1.8.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla
ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, Ŝe
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w
Cenie Kontraktowej.
1.8.11. Plan bezpieczeństwa
Wykonawca powinien wykonać plan bezpieczeństwa.
Plan ten powinien zostać sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz.
1126, zawierać takie informacje jak:
-

stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy,

-

stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej,

-

plan działania w przypadku nagłych wypadków,

-

plan działania w związku z organizacją ruchu,

-

działania przeciwpoŜarowe,

-

działania podjęte w celu przestrzegania przepisów BHP,

-

zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porządku,

-

działania w zakresie magazynowania materiałów, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi,
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inne działania gwarantujące bezpieczeństwo Robót.
Ochrona i utrzymanie Robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do Robót od daty
rozpoczęcia do daty zakończenia Robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru).
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby
budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć Roboty
utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.8.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne,
które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i
wytycznych podczas prowadzenia Robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
1.8.14. Zajęcie pasa drogowego i organizacja ruchu .
Przy realizacji robót w pasie drogowym, obejmujących swym zasięgiem jezdnię lub drogę, Wykonawca w ramach Ceny
Kontraktowej zobowiązany jest do zorganizowania ruchu zastępczego (objazdu) oraz oznakowania .
Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót z właścicielem drogi oraz policją
oraz do wykonania organizacji ruchu zastępczego zarówno dla realizacji robót jak i dostarczenia elementów i materiałów do
miejsca wbudowania (oznakowania i zabezpieczenia terenu Robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze
zmianą organizacji ruchu, oznakowania dróg) z uwzględnieniem etapowania prowadzonych Robót.
Wykonawca wniesie wszystkie opłaty za zajęcie pasa drogowego (drogi +chodniki + pobocza dróg) oraz za umieszczenie
urządzeń w pasie drogowym. Wszelkie formalności związane z zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu Wykonawca
zobowiązany jest wykonać własny staraniem.
Wykonawca jest zobowiązany do:
Sporządzenia projektu organizacji ruchu na czas wymiany części nawierzchni oraz robót związanych z przebudową
nabrzeŜa.
Uzgodnienia granic wygrodzeń placu budowy oraz etapowania robót (zajmowania poszczególnych obszarów i udostępniania
ich na nowo po wykonaniu robót).
Zaproponowania takiego prowadzenia robót, by zapewnić dojście i dojazd (dostawa zaopatrzenia, dojazd straŜy poŜarnej i
karetki pogotowia) do działek sąsiednich.
1.8.15. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem Robót
Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie
rozpoczęcia prac oraz o terminie ich zakończenia.
Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których teren został przekazany
pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest równieŜ do przyjmowania i wyjaśniania
skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierŜawców terenu przekazanego czasowo pod budowę.
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są
uwzględnione w Cenie Kontraktowej.
1.8.16. Zabezpieczenie drzew i krzewów
JeŜeli podczas realizacji prac Wykonawca zniszczy zieleń nieprzeznaczoną do wycinki, wówczas zapłaci kary za jej zniszczenie.
Na czas budowy Wykonawca zabezpieczy dwa istniejące drzewa w taki sposób aby nie naruszyć ich bryły korzeniowej. Sposób
zabezpieczenia powinien być uzgodniony z Inspektorem nadzoru

2.
2.1.

MATERIAŁY
Dopuszczenia stosowania materiałów .

Przy wykonywaniu Robót Budowlanych naleŜy, zgodnie z Ustawą wymienioną w punkcie 10.2., stosować wyroby budowlane,
które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są wyroby właściwie oznaczone, zgodnie z
Ustawą wymienioną w punkcie 10.2.8:
1. oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywą 89/106/EWG), dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano
oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm (PN-hEN), z europejską
aprobatą techniczną (EAT) lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego UE uznaną przez Komisję
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,
znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczeństwa, dla których producent wydał Deklarację Zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej (bez znaku
CE).
Dokumentem potwierdzającym zgodność wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a więc upowaŜniającym do znaku
CE, jest Deklaracja Zgodności, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej. Wyrób
budowlany ze znakiem CE moŜe być od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek Polski i innych krajów
członkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporządzeniem wymienionym w punkcie 10.2.7
2. wyroby budowlane dla których wydano Certyfikat Zgodności na znak bezpieczeństwa, wykazujący, Ŝe zapewniono
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji Certyfikaty Zgodności
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na znak bezpieczeństwa B są dokumentami wskazującymi, Ŝe wyrób spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa,
ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz właściwych przepisach i dokumentach
technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie
z Rozporządzeniem wymienionym w punkcie 10.2.6 i 10.2.9.
3. Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych (nie posiadających atestów) jedynie w wypadku konieczności
zastosowania materiałów wynikających ze wskazań konserwatorskich.
2.2.

Jakość stosowanych materiałów .

Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych Robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST
odpowiedzialny jest Wykonawca Robót. Wszystkie atesty, świadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny być gromadzone na
bieŜąco w miarę postępu Robót i być zawsze dostępne do wglądu dla Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia materiały posiadające:
a)

b)

certyfikat na znak bezpieczeństwa B wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na
podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, Deklaracje
Zgodności lub Certyfikat Zgodności:

z Polską Normą,

aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy.
Oznaczenie znakiem CE

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona do Robót będzie
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać ww. dokumenty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
2.3.

Stosowanie materiałów innych niŜ wskazane w Dokumentacji Projektowej

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji słuŜą określeniu poŜądanego standardu wykonania i
określeniu właściwości i wymogów technicznych oraz spełnieniu poŜądanych przez Projektanta załoŜeń estetycznych załoŜonych
w dokumentacji technicznej dla Projektu.
Dopuszcza się zamienne rozwiązania ( w oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem:
•
Spełnienia tych samych właściwości technicznych i estetycznych.
•
Uzyskaniu akceptacji Projektanta i Zamawiającego zwłaszcza co do elementów wykończenia, kolorystyki oraz doboru
materiałów wykończeniowych gdzie kaŜdorazowo dla zamiennego rozwiązania wymagana jest zgoda Projektanta
•
Przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru)
2.4.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.
KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko,
licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem za nie.
Materiały, które nie odpowiadają wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Jeśli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych Robót, niŜ te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów
zostanie przewartościowany przez Inspektoar Nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i do udostępniania świadectw jakości podstawowych materiałów takich jak: aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodności.
W przypadku kwestionowania rzetelności materiałów przedstawionych przez Wykonawcę lub przedstawionych przez niego
świadectw jakości (atestów), Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleŜnej jednostce, wykonanie badań
sprawdzających. JeŜeli jednostka sprawdzająca badania potwierdzi zastrzeŜenia Inspektora Nadzoru, wówczas koszt tych badań
obciąŜa Wykonawcę, a zakwestionowany materiał lub wykonane Roboty będzie się uwaŜać za nieprzyjęte.
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 Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Jeśli materiały będą
składowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostęp
do materiałów w celu przeprowadzenia ich kontroli. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia materiałów podlegających
ponownemu wbudowaniu a wynikających ze wskazań Konserwatora Zabytków na czas ich składowania z uwzględnieniem
etapowania prowadzonych Robót.
2.6.

Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w
okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. W wypadku zmiany materiałów dotyczących
wykończenia nawierzchni oraz elementów DFA Wykonawcza ma obowiązek uzyskania ponownej akceptacji Architekta i
Inspektora Nadzoru zastosowania innych niŜ wskazane w Dokumentacji materiałów.
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SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych Robót. Sprzęt uŜywany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji Robót,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.
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 uŜytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.
JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany
sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.

4.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość
wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i
ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom
dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu
pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.
5.1.

WYKONANIE ROBÓT
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, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
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 Inspektora Nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego
będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności
za ich dokładność.
Wykonywanie uciąŜliwych robót budowlanych (powodujących hałas) moŜe się odbywać tylko o wyznaczonych godzinach oraz po
uprzednim powiadomieniu o przystąpieniu do robót administratora obiektu .
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na sformułowaniach
zawartych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię.
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywanie nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
5.2.

Program Robót

MoŜliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robót, kolejność Robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie Robót w
określonym terminie.
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram budowy zgodny z harmonogramem załączonym do Oferty.
Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp Robót w zakresie głównych obiektów i
zadań kontraktowych.
5.3.

Tablice informacyjne oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany:
wykonać, ustawić i utrzymywać tablice informacyjne na czas wykonywania Robót,
wykonać, umieścić i zabezpieczyć w sposób trwały przed zniszczeniem ogłoszenie zawierające dane dotyczące
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Tablice informacyjne powinny spełniać następujące wymagania:
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zawierać informacje o rodzaju prowadzonych robót budowlanych, adresie robót, numerze pozwolenia na budowę;
dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektantów; numery telefonów alarmowych
posiadać wymiary 90 x 70 cm,
napisy na tablicy informacyjnej powinny być wykonane na sztywnej płycie koloru Ŝółtego, literami i cyframi koloru
czarnego, o wysokości co najmniej 4 cm,
tablica powinna być umieszczona na wysokości nie mniejszej niŜ 2 m.
Ogłoszenie powinno zawierać:
przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywanych robót budowlanych,
maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach,
informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
-

6.
6.1.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Zasady ogólne

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną,
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty
budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiającego winny zapewniać:

W zakresie wymagań podstawowych: bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo poŜarowe, bezpieczeństwo
uŜytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochronę środowiska, ochronę przed hałasem i
drganiami, oszczędności energii i odpowiednią izolacyjność cieplną przegród.

Warunki uŜytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektów, a w szczególności w zakresie oświetlenia, zaopatrzenia w
wodę, usuwania ścieków i odpadów, ogrzewania i wentylacji.

Niezbędne warunki do korzystania z obiektów uŜyteczności publicznej przez osoby niepełnosprawne, w szczególności
poruszające się na wózkach inwalidzkich

Ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym w szczególności:
zapewnienie dostępu do drogi publicznej,
ochronę przed pozbawieniem moŜliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze
środków łączności, dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, ochronę przed
uciąŜliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, ochronę przed
zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.
Ochronę poŜarową istniejących budynków tj dojazd poŜarowy oraz zabezpieczenie wody do celów p-poŜ w
stanie niezakłuconym
6.1.2.Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych moŜliwe jest tylko w przypadkach szczególnie uzasadnionych.
Przypadki takie wynikać mogą z kształtu i wymiarów działki budowlanej, zagospodarowania terenu sąsiedniego albo
niemoŜliwości spełnienia obecnie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych. Zakaz udzielania zgody na
odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, powodujących ograniczenie dostępności obiektów budowlanych dla
osób niepełnosprawnych dotyczy obiektów wymienionych w art. 5 ust. l pkt. 3 Prawa Budowlanego tj. obiektów uŜyteczności
publicznej.
6.1.3.WyraŜenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych naleŜy do kompetencji organu państwowego
nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj do tego organu , który wydał pozwolenie na budowę. Udzielenie zgody na
odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych poprzedzone musi być wydaniem upowaŜnienia przez właściwego
ministra, to znaczy ministra uprawnionego do wydania przepisów techniczno-budowlanych , od których miałoby zostać
wydane odstępstwo.
6.1.4.Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwiązań technologicznych i innych.
Dokumentacja dostarczona przez Zamawiającego stanowi jego własność i nie moŜe być uŜywana lub udostępniana osobom
trzecim bez zgody Zamawiającego.
Wprowadzanie chronionych rozwiązań technologicznych, zastrzeŜone jest jako dobro niematerialne prawami autorskimi i
pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwiązań, na które Zamawiający uzyskał zgodę dla
konkretnego obiektu, stanowiłoby naruszenie takich praw autorskich. Autor (autorzy) moŜe dochodzić roszczeń w stosunku
do osób trzecich korzystających z tych dóbr.
JeŜeli w zastosowanym rozwiązaniu zastrzeŜono zachowanie tajemnicy zawodowej , to kaŜde naruszenie tych zastrzeŜeń
spowodować moŜe dochodzenie z tego tytułu roszczeń na drodze postępowania sądowego w trybie cywilnym lub karnym.
Wprowadzenie przez Wykonawcę do realizacji rozwiązań chronionych patentami l prawami ochronnymi wymagać będzie
udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwiązań.
6.1.5.Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektów budowlanych , odpowiedzialne są za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywołanymi niniejszą specyfikacją Polskimi Normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz za naleŜytą staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość. Pełnienie
samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robót nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi
zagroŜone jest karami jeŜeli realizacja robót budowlanych prowadzona będzie w sposób raŜący przy nie przestrzeganiu
przepisu art. 5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia określone w art. 93 pkt. 6 Prawa Budowlanego, odpowiedzialności
karnej podlegać będzie ten, kto wykonywać będzie roboty budowlane w sposób odbiegający od ustaleń i warunków
określonych w przepisach, pozwoleniu na budowę bądź istotnie odbiegający od zatwierdzonego projektu.
6.1.6.Inspektor Nadzoru nie moŜe wydawać poleceń wykonywania robót budowlanych w sposób niezgodny z przepisami
techniczno-budowlanymi.
6.1.7.Za naruszenie przepisów techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwaŜać się będzie odstępstwo od zatwierdzonego
projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego dokonanie istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu
budowlanego wymagać będzie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę, a takŜe wstrzymania robót budowlanych art. 50.
Koszty wynikające z tego tytułu obciąŜają te jednostki, które dopuściły się takiego postępowania. Nakazy, o których mowa
wyŜej mogą być orzeczone takŜe wówczas , gdy naruszenie przepisów techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juŜ
po zakończeniu robót budowlanych (art. 51 ust.).
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6.1.8.Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych Robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową i wymaganiami
ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robót. Wszystkie atesty, świadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny być
gromadzone na bieŜąco w miarę postępu Robót i być zawsze dostępne do wglądu dla Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia materiały posiadające:
b)

certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na
podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

c)

deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności:



z Polską Normą,



aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy.

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona do Robót będzie
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać w/w
dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
6.2.

Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru - Programu Zapewnienia
Jakości - w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru.
Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać:

6.3.



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



organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,



bhp,



wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,



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



system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót,



wyposaŜenie 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, a takŜe wyciąganych
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania
tych informacji Inspektorowi Nadzoru.



wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem w
mechanizmy do sterowania i urządzenia kontrolno – pomiarowe,



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,

Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do
pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu
badań i ich częstotliwości, są określone w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają
waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Inspektora Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń w celu ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących, sprzętu,
pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,
Inspektora Nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy gdy
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
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Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor
Nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
6.5.

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 moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
6.6.

Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ
w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego zaaprobowanych.
6.7.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru 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.
Inspektor Nadzoru 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.
Inspektor Nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki
tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie
zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.8.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają:
1.

Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

2.

Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

3.

•

Polską Normą lub

•

aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte
certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.

Akceptację Konserwatora Zabytków
Projektowej

w odniesieniu do materiałów wykończeniowych wskazanych w Dokumentacji

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona do Robót będzie
posiadać te dokumenty, określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone.
6.9.

Dokumenty budowy

6.9.1.

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od
przekazania Wykonawcy Placu Budowy do końca Okresu Zgłaszania Wad (okresu gwarancyjnego). Odpowiedzialność za
prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym,
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Do dokonywania wpisów w Dzienniku Budowy upowaŜnieni są:


Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,



Projektant,



Kierownik Budowy,



Osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy,
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Pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na
budowie.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności:


datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy,



datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,



uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru 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 Inspektora Nadzoru,



daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,



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



wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,



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



zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,



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



dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,



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



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



inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłoŜone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się.
Dziennik Budowy niezaleŜnie od podstawowych informacji o danej budowie i bieŜących informacji oraz warunkach musi zawierać
między innymi zgłoszenie przez Wykonawcę poszczególnych elementów Robót do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz
potwierdzenie dokonania tego odbioru
Dziennik budowy spełnia równieŜ rolę ksiąŜki kontroli jakości, zawierającej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora
Nadzoru i nadzoru autorskiego.
6.9.2.
Księga Obmiaru
Księga Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów Robót.
Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w wycenionym Przedmiarze Robót i
wpisuje się je do Księgi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawę do rozliczeń. Za
FRoboty nie odebrane przez Inspektora Nadzoru lub wymagające dodatkowych świadectw lub opinii nie mogą być realizowane
płatności. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru moŜe wyrazić zgodę na okresowe płatności częściowe.
6.9.3.
Dokumenty potwierdzające stosowanie materiałów.
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 kaŜde Ŝyczenie Inspektora Nadzoru.
6.9.4.
Rysunki powykonawcze
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiałów, lokalizacji i wielkości Robót.
Zmiany te naleŜy rejestrować na komplecie rysunków, które zostaną dostarczone w tym celu. Po zakończeniu Robót rysunki te
zostaną przedłoŜone Inspektora Nadzoru .
Wykonawca winien przekazywać Inspektorowi Nadzoru rysunki powykonawcze co najmniej raz w miesiącu w celu dokonania
przeglądu.
6.9.5.
Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyŜszych punktach, następujące dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania Placu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru Robót,
d) protokoły z narad i ustaleń,
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e) korespondencję na budowie.
Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na Placu 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 Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie 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 wycenionym Przedmiarze Robót.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg
instrukcji Inspektora Nadzoru 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 Inspektora Nadzoru.
7.2.

Zasady określania ilości Robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuŜ linii osiowej.
3

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m jako
2
długość pomnoŜona przez średni przekrój, powierzchnie wyliczone będą w m . W wypadku montaŜu elementów będących
częścią składową budowli ilość mierzona będzie w kompletnych sztukach danego elementu.
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami dołączonymi do protokółu w formie
załącznika.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone 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 Inspektora Nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.
7.4.

Wagi i zasady waŜenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych.
Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.
7.5.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej
przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w protokółach. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą
wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1.

Odbiory robót - definicje

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
1)

Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu,

2)

Odbiór Częściowy,

3)

Odbiór Urządzeń (przed ich wbudowaniem)

4)

Odbiór Końcowy,

5)

Odbiór Pogwarancyjny.

8.1.1.

Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty zanikające.
Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
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Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników
badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i
uprzednimi ustaleniami.
Dokumentem potwierdzającym dokonanie Odbioru Robót jest protokół sporządzony przez Inspektora Nadzoru w obecności
Wykonawcy.
8.1.2.

Odbiór Częściowy

Odbiór Częściowy Robót dotyczy:
a)

kaŜdej znaczącej części Robót Budowlanych, która albo została ukończona, albo została zajęta lub jest uŜytkowana
przez Zamawiającego,

b)

kaŜdej części Robót Budowlanych, którą Zamawiający wybrał w celu zajęcia lub uŜytkowania przed zakończeniem.

Odbiory Częściowe powinny być prowadzone dla Robót zgodnie z postanowieniami Umowy lub wyszczególnionych odrębnie w
Programie Robót z uwzględnieniem etapowania prowadzonych Robót.
Przy Odbiorze Częściowym Wykonawca jest zobowiązany przedstawić:
a)

Dokumentację Projektową z naniesionymi na niej Zmianami

b)

Dziennik Budowy

c)

Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów

d)

Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami

e)

Obmiar Robót podlegających Odbiorowi

Odbiór Częściowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową i ST, uŜycia właściwych materiałów,
prawidłowości wykonania i montaŜu oraz zgodności z normami i przepisami obowiązującymi przy realizacji Robót.
Odbioru Robót dokonuje Zamawiający w obecności Inspektora Nadzoru.
Gotowość danej części Robót do Odbioru Częściowego zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakość i ilość Robót ocenia Zamawiający w obecności Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet
wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i
uprzednimi ustaleniami.
Dokumentem potwierdzającym dokonanie Odbioru Częściowego Robót jest protokół sporządzony przez Zamawiającego w
obecności Wykonawcy.
8.1.3.

Odbiór Urządzeń przed ich wbudowaniem

Odbiór Urządzeń przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu następujących czynności:
a)

sprawdzeniu, czy dostarczone Urządzenia odpowiadają zamówieniu,

b)

sprawdzeniu, czy dostarczone Urządzenia posiadają karty gwarancyjne oraz niezbędne certyfikaty,

c)

oceny, czy urządzenia nie posiadają widocznych uszkodzeń.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danego Urządzenia do montaŜu i odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakość i zgodność Urządzenia z zapisami Dokumentacji projektowej i ST ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie ww.
dokumentów przedłoŜonych przez Wykonawcę.
Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru urządzenia jest protokół sporządzony przez Inspektora Nadzoru w obecności
Wykonawcy.
8.1.4.

Odbiór Końcowy

Odbiór Końcowy przeprowadzany jest dla całości Robót Budowlanych. Przy Odbiorze Końcowym Wykonawca zobowiązany jest
przedstawić:
a)

Dokumentację Projektową Powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjną powykonawczą zawierającą kopię mapy
zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

b)

Dziennik Budowy

c)

Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów

d)

Specyfikacje Techniczne,

e)

Receptury i ustalenia technologiczne,

f)

Certyfikaty Zgodności i/lub Deklaracje Zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i PZJ,

g)

Wyniki badań i protokoły pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,

h)

Dokumenty potwierdzające dokonanie Odbiorów Częściowych i Odbiorów Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu,
o ile takie Odbiory występowały.
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i)

Dokumenty potwierdzające wykonanie Robót Uzupełniających (np. przełoŜenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania Robót właścicielom urządzeń, o ile takie roboty
występowały.

j)

Dokumenty potwierdzające wykonanie Robót Poprawkowych, oraz robót wynikających z uwag i zaleceń Inspektora
Nadzoru w trakcie budowy, o ile takie roboty występowały.

k)

Dokumenty (oświadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony właściwych organów, zgodnie z wymaganiami
Ustawy Prawo Budowlane (art. 56 i 57), w tym: Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej StraŜy PoŜarnej.

Odbiór Końcowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową i ST, uŜycia właściwych materiałów,
prawidłowości wykonania i montaŜu oraz zgodności z normami i przepisami obowiązującymi przy realizacji Robót. Odbiór
Końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy,
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa powyŜej.
Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST.
W toku odbioru końcowego 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 przypadku stwierdzenia przez komisję braku gotowości Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, Ŝe jakość wykonywanych Robót
znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST, Zamawiający moŜe przerwać czynności odbioru i ustalić nowy
termin Odbioru Końcowego.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności
i ustali nowy termin odbioru końcowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe 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 Kontrakcie/Umowie.
Dokumentem potwierdzającym dokonanie Odbioru Końcowego Robót jest protokół sporządzony przez Zamawiającego w
obecności Wykonawcy.
8.1.5.

Odbiór Pogwarancyjny

Odbiór Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesiącu waŜności gwarancji. Odbiór Pogwarancyjny polega na
przeprowadzeniu oględzin wszystkich elementów objętych gwarancją oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zaleceń
Zamawiającego względnie uŜytkownika obiektu co do zgłoszonych uwag dotyczących funkcjonowania obiektu w okresie
gwarancyjnym.
Odbiór Pogwarancyjny nastąpi w terminie ustalonym w Umowie.
Odbioru Pogwarancyjnego Robót dokona Zamawiający zapoznając się z wykonaniem zaleceń Odbioru Końcowego skierowanych
do Wykonawcy oraz zapoznając się z uwagami Zamawiającego względnie uŜytkownika obiektu.
Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporządzony zostanie protokół, w którym Zamawiający dokona oceny prawidłowości
wykonania Robót wpływających na funkcjonowanie obiektu. JeŜeli nie zostaną wskazane Wady dotyczące wykonania Robót
wpływające na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawę, przy uwzględnieniu postanowień Umowy, do zwolnienia przez
Zamawiającego Wykonawcy z zobowiązań gwarancyjnych wynikających z Umowy.
8.2.

Przejęcie odcinka Robót

Przejęcie odcinka Robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanego odcinka Robót i dotyczy kaŜdego odcinka, w odniesieniu
do którego w Harmonogramie wykonywania robót ustalono osobny czas wykonania.
8.2.1.

Przejęcie części Robót

Przejęcie części Robót dotyczy:
a)

8.2.2.

kaŜdej znaczącej części Robót Stałych, która albo została ukończona, albo została zajęta lub jest uŜytkowana
przez Zamawiającego,

b) kaŜdej części Robót Stałych, którą Zamawiający wybrał celem zajęcia lub uŜytkowania przed zakończeniem.
Przejęcie końcowe Robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy,
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.6.
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Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST.
W toku odbioru końcowego 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 komisja przerwie swoje czynności
i ustali nowy termin odbioru końcowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe 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 Kontrakcie.
Po pozytywnym wyniku Prób Końcowych przewidzianych Kontraktem Inspektor Nadzoru wystawi Wykonawcy Świadectwo
Przejęcia Robót .
8.2.3.
Dokumenty do przejęcia końcowego Robót
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego Robót sporządzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:


Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami,



Specyfikacje Techniczne,



Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zaleceń,



recepty i ustalenia technologiczne,



Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru (oryginały),



wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,



deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ,



aprobaty techniczne i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów,



opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów
odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ,



sprawozdanie techniczne,



rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót Właścicielom urządzeń,



geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,



kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:


zakres i lokalizację wykonywanych Robót,



wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego,



uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,



datę rozpoczęcia i zakończenia Robót.

W przypadku, gdy według komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru
końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 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.
8.2.4.
Przejęcie ostateczne (po okresie gwarancyjnym)
Po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru Świadectwa Wykonania, Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru Rozliczenie
Ostateczne.

9.
9.1.

PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ustalenia ogólne

Zasady i podstawy płatności są szczegółowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w Umowie nie postanowiono
inaczej, podstawą płatności jest obmierzona ilość Robót wykonanych przez Wykonawcę. Do obmierzonych ilości zastosowanie
będą miały Ceny Jednostkowe podane przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla
pozycji wycenionych ryczałtowo zastosowanie będzie miała Cena Ryczałtowa podana przez Wykonawcę w danej pozycji.
Cena Jednostkowa lub Cena Ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na
wykonanie danej pozycji, określone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej.
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Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczałtowe będą obejmować w szczególności:
a)

robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

b)

wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na
Teren Budowy,

c)

wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, montaŜ i
demontaŜ na stanowisku pracy),

d)

koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i
laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym m.in. doprowadzenie energii, wody, budowa
dróg dojazdowych itp., koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy,
opłaty za dzierŜawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu
przedsiębiorstwa Wykonawcy),

e)

zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie
realizacji Robót oraz w okresie gwarancyjnym.

9.2.

Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania się do wymagań Umowy w tym wymagań zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki
określone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchią dokumentów określoną w pkt. 1.2.2. niniejszej ST, a nie wyszczególnione w
Przedmiarze Robót.
Cena Jednostkowa i Cena Ryczałtowa musi uwzględniać między innymi następujące koszty związane z prowadzeniem Robót:
a)

wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

b)

koszt obsługi geodezyjnej,

c)

koszt rekultywacji terenu,

d)

koszt wywozu odpadów.

e)

koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmujący:
•

f)

g)

opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiającemu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających
z postępu Robót.

•

ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu.

•

opłaty/dzierŜawy terenu

•

przygotowanie terenu

•

konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i drenaŜu.

•

tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmujący:
•

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i
świateł

•

utrzymanie płynności ruchu publicznego.

koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmujący:
•

usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania

•

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczałtowa podana przez Wykonawcę za daną pozycję w
Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania przez niego dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót.
W ramach Ceny Umownej Wykonawca zapewni:
a)

dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (bariery ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze itp.) dla
Terenu Budowy,

b)

eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających,

c)

demontaŜ zamontowanych Urządzeń Tymczasowych,

d)

prace porządkowe.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1.

Wymagania ogólne

Specyfikacje Techniczne w róŜnych miejscach powołują się na polskie Normy (PN), przepisy branŜowe, instrukcje. NaleŜy je
traktować jako integralną część i naleŜy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały.
Przyjmuje się, iŜ Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowane będą miały ostatnie
wydania Polskich Norm przywołane w Specyfikacji lub Dokumentacji niezaleŜnie od ich statusu (obowiązywania lub aktualności
normy). Uznaje się Ŝe przywołanie normy w ST równe jest obowiązkowi jej stosowania dla niniejszej Inwestycji.
Gdziekolwiek następują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej
lub beneficjentów programu Phare w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowiązującymi w Polsce.
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Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu Robót określonych w
Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych.
10.2.

Wykaz waŜniejszych aktów prawnych, norm i przepisów obowiązujących w Polsce dotyczących przedsięwzięcia

1)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888, Warszawa 16
kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane(Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888)

2)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego
(Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072)

3)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

4)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690)

5)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679) oraz Rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71).

6)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041).

7)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie
powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011)

8)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

9)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaŜnionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497)

10) 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 zagroŜenia
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi z późniejszymi zmianam (Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.
o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718).
11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki,
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia z
późniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042).
12) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i
higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650)
13) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)
14) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i
higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650)
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WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z rozbiórką elementów zagospodarowania.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną zrealizowane
w ramach zadania – MODERNIZACJI ULICY BARLICKIEGO W IŁAWIE na działkach ewidencyjnych nr 210/4, 226/21, 226/16 z
obrębu 3 w zakresie rozbiórki elementów budowlanych zawartych w pkt 1.3 niniejszej ST.
1.3. Zakres robót objęty ST
Zakres robót jest zgodny z ustaleniami zawartymi w ST 00-01-00 „Wymagania ogólne" pkt. 1.2.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką:
W zakres robót rozbiórkowych wchodzą:
Rozbiórka Istniejącego pasa jezdni o szerokości 5,0 m w nawierzchni asfaltowej z obustronnym chodnikiem z płyt
betonowych w formacie 50x50 i z pasem utwardzonym z wylewki betonowej wzdłuŜ pierzei północnej.
demontaŜu istniejących opraw oświetleniowych na słupach linii elektroenergetycznych,
nieczynnej sieć gazowa
odcinki kanalizacji sanitarnej ze studzienkami
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane w ST określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST 00-01-00 „Wymagania ogólne" pkt. 1.2.
1.4.1. Rozbiórka demontaŜowa
prace polegające na oddzieleniu całych, dających się odrębnie utylizować, elementów rozbieranego obiektu.
1.4.2. Rozbiórka dewastacyjna
prace polegające na zburzeniu i rozdrobnieniu obiektu bez wyodrębnienia jego składników nadających się do utylizacji.
1.4.3. Opłata składowiskowa
ponoszona przez Wykonawcę opłata z tytułu zdeponowania urobku powstałego w wyniku przeprowadzonych prac
rozbiórkowych na składowisku odpadów
1.4.4. Wywóz odpadów
transport urobku na składowisko.
1.4.5. Wywóz surowców wtórnych
transport dających się utylizować elementów rozbieranych obiektów do miejsca utylizacji.
2.

MATERIAŁY

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiałów.
2.1. Składowanie materiałów
Urobek z prac rozbiórkowych moŜe być hałdowany na placu budowy w pryzmach o wysokości do 1,5m.
3.

SPRZĘTU .

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00-01-00 „Wymagania ogólne" pkt. 3.
3.2. Sprzęt do rozbiórki
Do wykonania robót związanych z przewidywaną rozbiórką elementów dróg Wykonawca dostosuje do rodzaju rozbiórki.
Wybrany sprzęt powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.
4.

TRANSPORT.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00-01-00 „Wymagania ogólne" pkt. 4.1.
4.2. Transport sprzętu i materiałów
Sprzęt i materiały z rozbiórki moŜna przewozić środkami transportu– ustala się max nacisk osi pojazdu = 4tony. W przypadku
konieczności zastosowania specjalistycznego sprzętu transportowego na jego zastosowanie uzyskać akceptację Inspektora
Nadzoru. Transport surowców wtórnych i gruzu powinien odbywać się specjalistycznym taborem samochodowym
umoŜliwiającym szybki rozładunek. PrzewoŜony urobek musi być w sposób całkowicie pewny zabezpieczony przed
przemieszczaniem się, wysypywaniem lub spadnięciem ze skrzyni ładunkowej. Urobek nie moŜe w czasie transportu wydzielać
pyłu
Przewiduje się transport na odległość ca=15km.
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4.3. Środki transportu
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu powinny spełniać wymagania podane w ST 00-01-00 „Wymagania ogólne"
pkt. 4.2 i 4.3.
5.

WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00-01-00 „Wymagania ogólne" pkt. 5.
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych
5.2.1.

Szczegółowe zasady wykonania robót

Przed przystąpieniem do robót trzeba przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji i stanu technicznego poszczególnych
elementów, rozeznać jego otoczenie, ustalić metodę rozbiórki i zagospodarować plac rozbiórki.
Dobór metody rozbiórki kaŜdorazowo zaleŜy od tego, czy wg Dokumentacji projektowej przewiduje się ponowne wbudowanie
bądź odzysk materiałów pochodzących z rozbiórki.
5.3.

Przebieg robót rozbiórkowych

Zagospodarowanie placu rozbiórki wykonuje się zgodnie w kolejności zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru,
rozpoczynając od ogrodzenia i przygotowania dróg dla pojazdów wywoŜących materiały i gruz. Ogrodzenia rozbieranych
fragmentów ulicy powinny być szczelne.
Roboty rozbiórkowe elementów obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów podlegających rozbiórce
wymienionych-w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
Roboty rozbiórkowe moŜna wykonywać mechanicznie lub ręcznie kaŜdorazowo w sposób uzgodniony przez Inspektora
Nadzoru.
Dobór sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych zaleŜy od uciąŜliwości dla otoczenia. Dobór metod robót rozbiórkowych
oraz czas prowadzenia najbardziej uciąŜliwych robót budowlanych naleŜy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru.
Wszystkie elementy moŜliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń.
Wykonawca, powinien on przewieźć je na miejsce określone w ST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru.
5.4. Rozbiórka urządzeń i sieci instalacyjnych
Rozbiórce podlegać będą odcinki sieci gazowej i zewnętrznych instalacji infrastruktury podziemnej –odcinki kanalizacji
sanitarnej wskazane w Dokumentacji projektowej.
Do rozbiórki podziemnych przewodów gazowych moŜna przystąpić dopiero po stwierdzeniu, Ŝe wszystkie te
instalacje zostały odłączone od sieci miejskich przez upowaŜnionych do tych czynności pracowników instytucji zasilających w te
media potwierdzonym dokonaniem odpowiednich wpisów do dziennika rozbiórki oraz po potwierdzeniu odpowiednią aparaturą,
Ŝe przewodami nie jest transportowany gaz.
Zaleca się równieŜ przed rozpoczęciem rozbiórki przeprowadzenie wywiadu z pracownikami branŜowymi gestorów
poszczególnych sieci – co do znanego im zakresu przebiegu demontowanych instalacji i ich powiązań zewnętrznych.
Ze względu na stan techniczny instalacji ich demontaŜ naleŜy prowadzić metodą dewastacyjną, bez odzysku materiałów.
Nie wyklucza się moŜliwości wystąpienia odcinków nie uwidocznionych na mapie lub innych instalacji. W przypadkach
wątpliwych dotyczących instalacji gazowej oraz w kaŜdym przypadku wykrycia instalacji lub sieci prowadzących inne media
naleŜy uzyskać stanowisko Inspektora Nadzoru, co do potrzeby ich demontaŜu a do czasu uzyskania stanowiska zabezpieczyć
je przed przypadkowym uszkodzeniem.
5.5. Warunki bhp prowadzenia prac, zabezpieczenia
Z analizy bezpieczeństwa robót rozbiórkowych dla bezpieczeństwa technicznego obiektów sąsiadujących wynika, Ŝe naleŜy
wybrać takie metody rozbiórki, które w Ŝaden sposób nie zagraŜają bezpieczeństwu tych obiektów, ani nie będą cechowały się
uciąŜliwością dla ich uŜytkowników. Ze względu na obowiązujące przepisy a takŜe specyfikę terenu, naleŜy przestrzegać
następujących zasad prowadzenia robót rozbiórkowych:
1. kierownik budowy przed przystąpieniem do realizacji robót zobowiązany jest opracować plan bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia. Zakres planu określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz.
1126. Plan moŜe być opracowany dla całego zakresu robót łącznie, ale musi w swoim zakresie uwzględniać
stadium robót rozbiórkowych
2. teren rozbiórki i budowy naleŜy oddzielić szczelnym ogrodzeniem od strony zewnętrznego otoczenia w całym
okresie prowadzenia robót. Lokalizację wyjazdu z budowy i rozbiórki na drogę publiczną i ewentualne czasowe
częściowe zajęcia chodników i jezdni Wykonawca robót jest obowiązany uprzednio uzgodnić z Zarządcą Drogi.
3. wszyscy pracownicy winni posiadać aktualne szkolenia BHP oraz aktualne badania lekarskie.
4. prace naleŜy prowadzić pod nadzorem kierownika budowy - osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje uprawnienia budowlane, oraz doświadczenie w zakresie prac rozbiórkowych.
5. na terenie rozbiórki winien znajdować się niezbędny sprzęt ochrony osobistej -apteczka pierwszej pomocy, linki
asekuracyjne, kaski, gaśnice, - itp. – cały sprzęt musi posiadać waŜne świadectwa dopuszczalności do stosowania
w budownictwie.
6. pracownicy winni być wyposaŜeni w sprawne technicznie narzędzia i urządzenia nie powodujące dodatkowych
zagroŜeń.
7. pracownicy winni być szczegółowo zapoznani z powierzonym im zadaniem i zakresem prac.
8. dla zmniejszenia uciąŜliwości powodowanych hałasem dla otoczenia, w miarę moŜliwości technicznych czas prac
uciąŜliwych naleŜy dostosować do następujących ograniczeń:
00
00
a. godz. 6 - 8 prac ciche – przygotowawcze
00
00
b. godz. 8 – 17 prace o średniej uciąŜliwości
00
00
c. godz. 17 - 22 prace głośne - wyburzenia, załadunek, transport
9. ograniczyć kruszenie konstrukcji Ŝelbetonowej na placu budowy do wycinania elementów, które winne być
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wywoŜone w całości do zakładu utylizacji gruzu
10. stosować sprzęt o cichym napędzie. NaleŜy ograniczyć do minimum stosowanie sprzętu na spręŜone powietrze.
11. nie stosować sprzętu powodującego drgania i wibracje przenoszące się do otoczenia.
12. wszelkie zanieczyszczenia ulic i chodników gruzem muszą być kontrolowane i na bieŜąco usuwane przez
wykonawcę robót
Uwagi - zalecenia końcowe
Wykonawca robót rozbiórkowych powinien prowadzić segregację materiałów rozbiórkowych, a w szczególności:
•
gruz betonowy i Ŝelbetonowy poddać recyklingowi
•
prowadzić segregację odpadów pochodzących kontenerach rozbiórki tj przechowywać w oddzielnych
kontenerach i odtransportować na wysypisko miejskie, złom stalowy i Ŝeliwny posortować i wywieść do
składownicy złomu (przekazać właścicielowi zakładu do utylizacji).
•
Zgodnie z oświadczeniem właściciela zakładu nie przewiduje się w trakcie wykonywania rozbiórki występowania
odpadów niebezpiecznych.
Wszystkie odpady niebezpieczne w postaci materiałów zawierających azbest zostaną usunięte przez firmę specjalistyczną
łącznie z wyposaŜeniem technologicznym do czasu przejęcia obiektu przez firmę rozbiórkową.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00-01-00 „Wymagania ogólne" pkt. 6.
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych, sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania oraz przestawienia lub likwidacji ogrodzeń.
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni i ogrodzeń powinno spełniać
odpowiednie wymagania określone w ST
Roboty rozbiórkowe powinien prowadzić kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu oraz zatrudniać
robotników obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez cały czas trwania robót naleŜy pilnować, aby na plac rozbiórki nie
wchodziły osoby postronne.
Zabronione jest m.in.:

wykonywanie rozbiórki podczas silnych wiatrów (80 km/h),

Urządzenia takie jak latarnie, słupy, przewody, roślinność, naleŜy zabezpieczyć przed zniszczeniem czy
uszkodzeniem.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót podano w ST 00-01-00 „Wymagania ogólne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarowa robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest:
2
•
dla nawierzchni betonowych oraz podbudowy - m (metr kwadratowy),
•
dla krawęŜników, obrzeŜy- m (metr),
•
Dla sieci elektrycznej oświetlenia - m (metr),
•
Dla elementów istniejącego zagospodarowania - szt. (sztuka).
8.

ODBIÓR ROBÓT (ROZBIÓRKOWYCH)

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00-01-00 „Wymagania ogólne" pkt. 8.
8.2. Odbiór robót
Roboty objęte niniejszą ST podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który jest dokonywany na podstawie
wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej.
JeŜeli wszystkie zalecenia przewidziane w pkt. 6 zostały spełnione wykonane roboty naleŜy uznać za wykonane zgodnie z
wymaganiami ST. JeŜeli choć jedno z nich nie zostało spełnione wykonane roboty naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami.
W tym wypadku Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z ST i przedstawić je do ponownego odbioru.
9.

ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST 00-01-00 „Wymagania ogólne" pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót obejmuje:
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni i podbudowy:
•
wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,
•
rozkucie i zerwanie nawierzchni,
•
ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej uŜycia, z ułoŜeniem w
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zabezpieczonym miejscu składowania,
•
załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki celem utylizacji bądź unieszkodliwienia,
•
wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki;
b) dla rozbiórki krawęŜników i obrzeŜy i nawierzchni:
•
odkopanie krawęŜników i obrzeŜy wraz z wyjęciem i oczyszczeniem,
•
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ław,
•
ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej uŜycia, z ułoŜeniem w miejscu
składowania,
•
załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki celem utylizacji bądź unieszkodliwienia,
•
wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki;
•
ręczne wyjęcie płyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiałów ew. przesortowanie materiału
uzyskanego z rozbiórki kwalifikującego się do ponownego jego uŜycia, z ułoŜeniem w zabezpieczonym
miejscu składowania,
•
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
•
załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki celem utylizacji bądź unieszkodliwienia,
•
wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki;
c) dla rozbiórki elementów sieci:
•
odcięcie od zasilania
•
przygotowanie ewentualnych „obejść” fragmentów sieci
•
zabezpieczenie działającej sieci poza demontowanym fragmentem
•
rozbiórka urządzeń wpustów, studzien i przyłączy wskazanych w Dokumentacji projektowej
•
odkopanie i rozbiórka fragmentów sieci wskazanych w Dokumentacji projektowej
Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1.

2.
3.

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i
higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach
rozbiórek nieuŜytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401
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ROBOTY ZIEMNE (CPV 45111200-0)

WSTĘP

1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych.
1.2.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w
ramach zadania – MODERNIZACJI ULICY BARLICKIEGO W IŁAWIE na działkach ewidencyjnych nr 210/4, 226/21, 226/16 z
obrębu 3– w zakresie wykonania robót ziemnych w zakresie jak w p. 1.1.
1.3.

Zakres robót objętych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy inwestycji wskazanej w
pkt. 1.2. niniejszej ST i obejmują:
a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I –V),
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,
c) Wykonanie zasypek
Wykopy naleŜy wykonać jako wykopy otwarte oraz otwarte obudowane. Metody wykonania robót (mechanicznie, w
uzasadnionych przypadkach ręcznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, ustaleń
instytucji uzgadniających oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty
ziemne naleŜy wykonywać sposobem ręcznym. Ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp
wykopów) naleŜy składować wzdłuŜ wykopu lub na składowiskach tymczasowych zaleŜnie od zainwestowania terenu i
obowiązujących warunków bhp. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie uŜyty do zasypania, powinien być
wywieziony przez Wykonawcę na odkład z uwzględnieniem wytycznych zawartych w planie BIOZ.
1.4.

Ogólna charakterystyka warunków gruntowo-wodnych

W podłoŜu charakteryzowanego terenu występują grunty róŜniące się litologią i parametrami geotechnicznymi. Podzielono je na
cztery warstwy, zaliczając do kaŜdej z nich grunty o zbliŜonych parametrach. Nie klasyfikowano gruntów antropogenicznych.
Wartości charakterystyczne parametrów geotechnicznych, określono na podstawie badań makroskopowych, analogii do danych z
literatury (Zarys geotechniki – Z. Wiłun, 2007) i korelacji z normą PN-81/B-03020.
Parametry geotechniczne wyróŜnionych warstw przedstawiono na załączniku nr 5.
Warstwa Ia – jest reprezentowana przez holoceńskie piaski głównie średnioziarniste z humusem oraz wkładkami torfu. Są to
-4
grunty wilgotne, luźne o stopniu zagęszczenia ID = 0,3 i współczynniku filtracji k ≤ 1 x 10 cm/s.
Warstwa Ib - to holoceńskie, średnie i drobne piaski rzeczne, dobrze wysortowane, średnio zagęszczone o współczynniku filtracji
-1
k ≤ 1 x 10 cm/s i stopniu zagęszczenia ID= 0,4
Warstwa II – obejmuje plejstoceńskie, nawodnione piaski pochodzenia wodnolodowcowego o zróŜnicowanej granulacji z
-2
przewagą średnioziarnistych. Grunty te charakteryzują się średnim zagęszczeniem o ID= 0,5, współczynnikiem filtracji k ≤ 1 x 10
cm/s
Warstwa III - to gliny morenowe, piaszczyste, twardoplastyczne o wyznaczonym stopniu plastyczności IL = 0,15 oraz gęstości
3
objętościowej 2,2 t/m .
Warunki gruntowo – wodne badanego podłoŜa ulicy są zróŜnicowane. Niekorzystnymi parametrami dla budownictwa drogowego
charakteryzują się holoceńskie piaski humusowe z wkładkami torfów (warstwa Ia). Warstwa ta występują głównie w południowo –
wschodniej części terenu badań a jej miąŜszość dochodzi do 2,2 m (otwór nr 5). Lokalnie nie stwierdzono jej obecności (otwory nr
2, 3, 4).
Parametry warstw Ib, II i III nie wzbudzają zastrzeŜeń. Cechą niekorzystną jest znaczne zróŜnicowanie ich miąŜszości i głębokości
występowania.
Zwierciadło wód gruntowych w utworach piaszczystych występuje na głębokości 1,6 – 2,2 m co odpowiada rzędnym 99 – 100 m
n.p.m. moŜe ulegać znacznym wahaniom sezonowym, zaleŜnym od poziomu lustra wód powierzchniowych.
Głębokość strefy przemarzania na badanym terenie wynosi hz = 1,0 m.
1.4.1.

Parametry techniczne gruntów występujących w podłoŜu:

OBJAŚNIENIA GEOLOGICZNE
Opis litologiczno - genetyczny

PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg PN-81/B-03020
Nr

Nasyp niekontrolowany piaszczysto humusowy z gruzem - holocen

3

Symbol
gruntu wg
PN-86/B03020
Nn

IL

ID

Wn p [t/m ] Cu
[%]
[MPa]

_

_

_

_

o

o[]

Mo
[MPa]

tmax
[MPa]

_

_

_

_

m

Piaski z humusem i wkładkami
torfu - grunty torfiaste - holocen

Ia

Ps+T+H

_

0,35

12

1,9

0,0

25

> 15

_

1
0,1

Piaski drobne i średnie, luźne sedymentacja wodna - holocen

Ib

Pd+Ps

_

0,4

14

1,8

0,0

35

> 50

_

1
0,1

Piaski róznoziarniste, średnioza gęszczone - sedymentacja
wodno - lodowcowa - plejstocen

II

Pd,Ps,Pg

_

0,5

4

1,8

0,0

38

> 100

_

1
0,1
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Gliny piaszczyste, miękkoplastyczne - utwory lodowcowe plejstocen

III

Gp + Pd

0,15

_

12

2,2

0,03

20

> 30 średnia
do duŜej

1
0,1

Uwaga: wartości parametrów geotechnicznych określono na podstawie badań makroskopowych w terenie i przez
analogię do danych z literatury (Z. Wiłun, 2007)
1.4.2.
Kategoria geotechniczna obiektu
Warunki wodno-gruntowe są proste, obiekt zalicza się do drugiej kategorii geotechnicznej zgodnie z wytycznymi rozporządzenia
MSWiA z dnia 24.09.1998 r. (Dz. U. nr 126 poz. 839) i normy PN-B-02479.
1.5.

Określenia podstawowe.

1.4.1.
Budowla ziemna – budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów przemysłowych,
spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.
1.4.2.
Wysokość nasypu lub głębokość wykopu – róŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych wyznaczonych w osi nasypu
lub wykopu.
1.4.3.
Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m.
1.4.4.
Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5.
Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
1.4.6.
Grunt nieskalisty - kaŜdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
1.4.7.
Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują zmian objętości
ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie R ponad 0,2 Mpa; wymaga
uŜycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
1.4.8.
nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową.
1.4.9.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru :

IS =

ρd
ρds

Gdzie :
3
d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m )
ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], słuŜąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN3
77/8931 –12 [7], (Mg/m ).
1.4.10. Stopień zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntów niespoistych, określona wg wzoru
:

ID =

emax − emax
emax − emax

gdzie:
emax - wskaźnik porowatości gruntu przy najluźniejszym ułoŜeniu ziaren,
en - wskaźnik porowatości gruntu w stanie naturalnym,
emin - wskaźnik porowatości przy najściślejszym ułoŜeniu ziaren.
Wartości wskaźników porowatości wyznaczamy z następujących wzorów:

ρs − ρd
ρd

en =

emax =

ρ s − ρ d min
ρ d min

m

ρ d max = s
ρ Vmin

ρd =
w których:

1+ w
3

3

r s - gęstość właściwa gruntu [t/m , g/cm ],
3
3
r dmin - gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy najluźniejszym ułoŜeniu ziaren [t/m , g/cm ],
3
3
r dmax - gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy najściślejszym ułoŜeniu ziaren [t/m , g/cm ],
3
3
r d - gęstość objętościowa szkieletu gruntowego w stanie naturalnym [t/m , g/cm ],
ms - masa gruntu znajdującego się w cylindrze [t, g],
3,
3
Vmax - objętość gruntu przy najluźniejszym ułoŜeniu ziaren [m cm ],
ST 01.02.00/ 3
Autorska Pracownia Architektury CAD sp.z o.o.

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEśONE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
MODERNIZACJI ULICY BARLICKIEGO W IŁAWIE
na działkach ewidencyjnych nr 210/4, 226/21, 226/16 z obrębu 3

TOM

3
ST-01.02.00

ROBOTY ZIEMNE (CPV 45111200-0)
3

3

Vmin - objętość gruntu przy najściślejszym ułoŜeniu ziaren [m , cm ],
3
3
r - gęstość objętościowa gruntu w stanie naturalnym [t/m , g/cm ],
w - wilgotność naturalna gruntu [% lub liczba niemianowana].
Teoretycznie stopień zagęszczenia gruntu najluźniej usypanego jest równy 0, gruntu maksymalnie zagęszczonego jest równy 1.
W zaleŜności od wartości stopnia zagęszczenia wyróŜniamy następujące stany gruntów niespoistych:
•
luźny, w skrócie ln, przy ID <= 0,33
•
średnio zagęszczony, szg, przy 0.33 < ID<= 0,67;
•
zagęszczony, zg, przy 0,67 < ID <= 0,80;
bardzo zagęszczony, bzg, przy ID> 0,80.
1.4.11. Wskaźnik róŜnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru :
Gdzie :
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60 % gruntu, (mm),

U=

d 60
d10

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

I0 =

E2
E1

gdzie:
E1
- moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciąŜeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],
E2
- moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciąŜeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].
1.4.20. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST 01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.
1.6.

Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową,
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.
2.1.

MATERIAŁY.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” pkt.2.
2.2.

Zasady wykorzystywania gruntów.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy
zaasypów. Grunty przydatne do budowy zaasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią
nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru. Dokumentacja Projektowa określa, Ŝe wszystkie grunty
pozyskane z wykopów naleŜy uŜyć do formowania zasypki i nasypów.
Całość prac ziemnych powinna być prowadzona zgodnie z normą PN - S - 02205/1998r. Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania.
W pracach projektowych i wykonawstwie robót ziemnych naleŜy uwzględnić stateczność obiektów znajdujących się w
bezpośrednim sąsiedztwie planowanej zabudowy tj. istniejące budynki, ulica i uzbrojenie terenu. Wykopy ziemne powinny być
chronione przed niekontrolowanym napływem wód powierzchniowych pochodzących z opadów atmosferycznych - zwłaszcza
deszczów nawalnych. Całość prac naleŜy prowadzić zgodnie z normą PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w
zakresie wykonywania i badania przy odbiorze”. W podłoŜu dominują grunty spoiste o małej wodochłonności, wykluczające
moŜliwość odprowadzenie wód powierzchniowych – opadowych w podłoŜe. Głębokość przemarzania w rejonie badań wynosi hZ =
1,0 m ppt. wg normy PN-81/B-03020.
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład.
Zapewnienie terenów na odkład naleŜy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor
Nadzoru moŜe nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu
zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.
JeŜeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za
zgodą Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niŜ budowa nasypów lub
wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równowaŜnej objętości gruntów przydatnych
ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

3.
3.1.

SPRZĘT.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.
3.2.

Sprzęt do wykonania robót.

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu
do:
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odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki
mechaniczne itp.),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do
hydromechanizacji itp..),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),
sprzętu zagęszczającego ( walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).
TRANSPORT.
Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”pkt. 4
4.2.

Transport gruntów

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

5.
5.1.

WYKONANIE ROBÓT.
Ogólne zasady wykonania robót.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”pkt.5 .
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót budowlanych za ich zgodność z projektem budowlanym, wymaganiami
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego połoŜenie instalacji i urządzeń
podziemnych, mogących się znaleźć w zasięgu prowadzonych robót. JeŜeli teren, na którym wykonywane są roboty ziemne nie
moŜe być ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić jego stały dozór.
Przed rozpoczęciem wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne, Kierownik Budowy jest zobowiązany do określenia bezpiecznej odległości, w
jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonania tych robót. Bezpieczną odległość Kierownik Budowy
ustala w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub uŜytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca tych robót
naleŜy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić.
Podczas wykonywania robót ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji niezwłocznie przerywa
się pracę i ustala z właściwą jednostką zarządzającą daną instalacją dalszy sposób wykonywania robót. JeŜeli podczas
wykonywania robót ziemnych zostaną odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa się dalszą pracę i zawiadamia się
osobę nadzorującą roboty ziemne.
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne naleŜy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. Prowadzenie
robót ziemnych w pobliŜu instalacji podziemnych, a takŜe głębienie wykopów poszukiwawczych powinny odbywać się ręcznie.
W miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach naleŜy wokół wykopów pozostawionych na czas
zmroku i w nocy ustawić balustrady składające się z deski krawęŜnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej
na wysokości 1,1 m oraz w odległości nie mniejszej niŜ 1 m od krawędzi wykopu. Wolną przestrzeń między deską krawęŜnikową a
poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. Dodatkowo balustrady takie powinny
być zaopatrzone w czerwone światło ostrzegawcze. NiezaleŜnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych
względami bezpieczeństwa, wykop naleŜy szczelnie przykryć w sposób uniemoŜliwiający wpadnięcie do niego.
Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być wykonywane tylko do
głębokości 1 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obciąŜony w pasie o szerokości równej
głębokości wykopu. Wykopy bez umocnień o głębokości większej niŜ 1 m, ale nie większej niŜ 2 m, moŜna wykonywać, jeŜeli
pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno-inŜynierska. Zabezpieczenie aŜurowe ścian wykopów moŜna
stosować tylko w gruntach zwartych. Jednak stosowanie zabezpieczenia aŜurowego ścian wykopów w okresie zimowym jest
zabronione.
Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robót ziemnych:
tworzenie nawisów przy wykonywaniu wykopów,
włączanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napełniania naczynia roboczego gruntem,
przebywanie osób w zasięgu działania naczynia roboczego maszyny roboczej,
przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczających dopuszczalny stopień, określony w jej
dokumentacji techniczno-ruchowej,
wykonywanie tych robót pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odległości mniejszej niŜ określają to
odrębne przepisy,
przebywanie osób w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie załadunku jego skrzyni w
przypadku, gdy kabina pojazdu nie została konstrukcyjnie wzmocniona.
W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu naleŜy:
w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu,
wykonać spadki umoŜliwiające łatwy odpływ wód opadowych w kierunku od wykopu;
likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego nachylenia
w kaŜdym punkcie skarpy;
sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuŜszej przerwie w pracy.
W czasie wykonywania koparką wykopów wąskoprzestrzennych naleŜy wykonywać obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części
wykopu lub zastosować obudowę prefabrykowaną, z uŜyciem wcześniej przewidzianych urządzeń mechanicznych. JeŜeli wykop
osiągnie głębokość większą niŜ 1 m od poziomu terenu, naleŜy wykonać zejście (wejście) do wykopu. Odległość między zejściami
(wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie
osób urządzeniami słuŜącymi do wydobywania urobku jest zabronione.
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Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym naleŜy wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną i
odpowiednio ją oznakować. Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6 m poza
granicą klina naturalnego odłamu gruntu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką jest zabronione nawet w czasie
postoju.
JeŜeli roboty odbywają się w wykopie wąskoprzestrzennym jednocześnie z transportem urobku, wykop musi zostać przykryty
szczelnym i wytrzymałym zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu urobku powinny być załadowane poniŜej górnej krawędzi.
Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:
w odległości mniejszej niŜ 0,6 m od krawędzi wykopu, jeŜeli ściany wykopu są obudowane oraz jeŜeli obciąŜenie
urobku jest przewidziane w doborze obudowy;
w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeŜeli ściany wykopu nie są obudowane.
W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie naleŜy demontować od dna wykopu i stopniowo je usuwać, w
miarę zasypywania wykopu.
Zabezpieczenie moŜna usuwać jednoetapowo z wykopów wykonanych:
w gruntach spoistych - na głębokości nie większej niŜ 0, 5 m;
w pozostałych gruntach - na głębokości nie większej niŜ 0,3 m.
Zakładanie obudowy lub montaŜ rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości poniŜej 1
m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną.
5.2.

Metody wykonywania robót ziemnych

Roboty ziemne, w zaleŜności od potrzeb, moŜna prowadzić następującymi metodami:
mechaniczną, polegającą na wykonaniu czynności zasadniczych i pomocniczych z zastosowaniem róŜnego rodzaju
sprzętu,
ręczno-mechaniczną, w której odspojenie i załadowanie gruntu do środków wydobywczych następuje ręcznie, transport
zaś na odkład lub środki transportowe mechaniczne, za pomocą transporterów taśmowych , wyciągów skipowych,
lekkich Ŝurawi itp.
ręczną w której wszystkie czynności są wykonane siłą mięśni ludzkich i za pomocą narzędzi,
w niektórych przypadkach równieŜ metodą hydromechaniczną, polegającą na odspajaniu, transporcie i osadzaniu
gruntu w planowanym miejscu przy uŜyciu strumienia wody pod odpowiednim ciśnieniem.
Dobór metody lub wykonanie robót jednocześnie kilkoma metodami zaleŜy od ilości robót i warunków, w jakich mają być
prowadzone.
5.3.

Warunków wykonywania robót ziemnych

Przy robotach ziemnych, niezaleŜnie od przestrzegania danych zawartych w projekcie, naleŜy takŜe przestrzegać następujących
ogólnych zasad i warunków technicznych:
przy wykonywaniu wykopów sposobem zmechanizowanym pod fundamenty lub instalacje podziemne zatrzymuje się
kopanie na poziomie ok. 20 cm powyŜej Ŝądanej rzędnej; warstwę tę usuwa się ręcznie przed rozpoczęciem robót
fundamentowych lub montaŜowych, aby uchronić grunt w poziomie posadowienia przed wpływem warunków
atmosferycznych oraz groźbą nieumyślnego spulchnienia przez osprzęt maszyn budowlanych,
spody wykopów pod fundamenty, w przypadku nieumyślnego przekopania, nie mogą być zasypane gruzem, lecz
powinny być wypełnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem; dotyczy to równieŜ wykopów do
wszystkich rodzajów instalacji, które muszą zachować szczelność,
wykopy powinny być wykonywane w jak najkrótszym czasie i moŜliwie szybko wykorzystane, aby uniknąć osuwania się
skarp,
zasypanie gotowych fundamentów powinno nastąpić zaraz po ich wykonaniu, aby nie dopuścić do naruszenia struktury
gruntu pod fundamentami wskutek działania warunków atmosferycznych,
do zasypania wykopów i fundamentów naleŜy uŜywać gruntów z tych wykopów, odpowiednio je zagęszczając, chyba Ŝe
projekt przewiduje zasypkę np. piaskiem rzecznym,
przy zasypywaniu wykopów grunt trzeba zagęszczać warstwami grubości nie przekraczającej 20 cm- przy zagęszczeniu
ręcznym i 50 cm – przy zagęszczeniu mechanicznym,
nie wolno uŜywać do zasypania wykopów gruntów zamarzniętych, torfów, darniny itp.,
nachylenie skarp wykopów tymczasowych naleŜy ukształtować zgodnie z danymi zamieszczonymi w tablicach w
zaleŜności od rodzaju gruntu, głębokości wykopu i obciąŜenia naziomu,
nie naleŜy wykonywać wykopów bez skarp lub rozparcia ściankami przy głębokościach:
h> od 1,0 m- w gruntach piaszczystych i Ŝwirach,
h> od 1,25 m- w gruntach gliniasto-piaszczystych,
h> od 1,50 m- w gruntach gliniastych i iłach,
przy powiększaniu skarp i nasypów trzeba pamiętać o oczyszczeniu starych skarp (z darniny i ziemi roślinnej oraz
wszystkich innych elementów gliniastych), zeschodkowaniu; dopiero po wykonaniu tych czynności moŜna nasypywać
świeŜy grunt, starannie go zagęszczając,
naleŜy unikać prowadzenia robót ziemnych w warunkach zimowych ze względu na duŜy koszt tych prac.
5.3.1.
Zasypywanie wykopów.
Wykopy powinno się zasypywać niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych, aby nie naraŜać wykonanych konstrukcji lub
instalacji na działanie wpływów atmosferycznych, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Wykopy naleŜy zasypywać warstwami
grubości 20 cm, starannie je zagęszczając. Przy pracach w okresie zimowym naleŜy uwaŜać, aby ilość zmarzniętych brył w
zasypce nie przekraczała 15 % jej objętości. Do zasypywania wykopów wewnątrz budynku nie wolno uŜywać zmarzniętego
gruntu.
Do zasypywania wykopów nie wolno uŜywać gruntów zawierających zanieczyszczenia i składniki organiczne mogące
spowodować procesy gnilne.
5.3.2.
Odkład gruntów.
JeŜeli technologia wykonania robót ziemnych oraz rozmiary placu pozwalają na magazynowanie mas ziemnych niezbędnych do
dalszych etapów robót, tworzy się nasypy. JeŜeli w projekcie nie zawarto danych o miejscu odkładu mas ziemnych to, o ile jest to
moŜliwe, powinno się je składować w zagłębieniach terenu, najlepiej jak najbliŜej miejsca ich przyszłego wykorzystania. W innym
przypadku trzeba pamiętać, aby:
- odległość skarp odkładu od krawędzi wykopu była równa przynajmniej jego podwójnej głębokości, lecz nie mniejsza niŜ:
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3,0 m – przy gruntach przepuszczalnych,
5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych,
20,0 m przy elementach robót zagroŜonych nawianiem śniegu.
- odkłady były wykonywane w postaci nasypu wysokości 1,5 m i nachyleniu skarp 1:1,5
- na zboczach o kącie nachylenia do 20 % odkłady wykonywać powyŜej wykopu, a przy nachyleniach większych poniŜej
wykopu,
- odkłady ziemne lokalizować od strony najczęściej wiejących wiatrów.
5.4.

Dokładność wykonania wykopów.

Odchylenia od wymiarów liniowych oraz rzędnych podanych w projekcie powinny być określone w dokumentacji technicznej.
JeŜeli projekt nie zawiera tego rodzaju danych, dopuszczalne odchyłki od ustaleń projektu nie powinny być większe niŜ:
- 0,02% - przy spadkach terenu,
- 0,05% - przy spadkach rowów odwadniających,
- 4,0 cm – przy rzędnych w siatce kwadratów 40,0 x 40,0 m,
- ± 5,0 cm – przy rzędnych dna wykopu pod fundamenty,
- ± 15,0 cm – przy wymiarach w planie wykopu o szerokości dna większej niŜ 1,5 m,
- ± 5,0 cm – przy wymiarach w planie wykopu o szerokości dna poniŜej 1,5 m,
- ± 10% - przy nachyleniu skarp.
Minimalne odchylenia rzędnych dna wykopu w przypadku układania w wykopach rurociągów nie powinny być większe niŜ:
- 3,0 cm – w gruntach spoistych,
- 5,0 cm - w gruntach wymagających wzmocnienia.
Szerokość wykopu, w którym jest przewidziana obudowa (rozparcie ścian wykopu), nie powinna róŜnić się od projektowanej
więcej niŜ ± 5,0 cm, ze względu na konieczność wielokrotnego stosowania rozpór przy takich samych szerokościach wykopu i
klinów grubości nie większej niŜ 5,0 cm. Ściany wykopu rozpartego lub podpartego powinny być gładkie, bez wybrzuszeń i
zagłębień, tak aby stalowe płyty, elementy ścianek szczelnych przylegały całą swoją powierzchnią.
Minimalna odległość między równocześnie wykonywanymi sąsiednimi wykopami, którą naleŜy liczyć od wewnętrznych ścian tych
wykopów, przy zbliŜonym kierunku osi powinna wynosić:
- 7,0 m – przy wykopie głębokości do 4,0 m,
- 10,5 m - przy wykopie głębokości od 4,0 do 6,0 m.
Przy większych głębokościach odległości te powinny być obliczone indywidualnie.
5.5.

Prowadzenie robót ziemnych w warunkach zimowych.

Ze względu na duŜy wzrost kosztów roboty ziemne w okresie zimowym naleŜy prowadzić w przypadkach niezbędnych.
Podgrzewanie, rozmraŜanie lub zamraŜanie gruntu powinno być prowadzone zgodnie z dokumentacją projektową oraz instrukcją
bezpieczeństwa, opracowaną przez wykonawcę. Teren, na którym odbywa się podgrzewanie, rozmraŜanie lub zamraŜanie gruntu
powinien być przez cały czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, oświetlony o zmroku i w porze nocnej
oraz fachowo nadzorowany. W przypadku prowadzenia prac w okresie zimowym naleŜy:
zaniechać robót, jeŜeli zamarznięciu uległo więcej niŜ 50 % przewidzianego do przemieszczenia urobku,
grunt przewozić na odległości moŜliwie najkrótsze ze względu na jego przymarzanie do środków transportowych,
organizować pracę na trzy zmiany, aby nie dopuścić do zamroŜenia gruntu,
starać się odpowiednio zabezpieczyć grunt przed zamarznięciem,
0
wstrzymać roboty w przypadku spadku temperatury poniŜej – (minus) 10 C.
5.5.1.
Zabezpieczenie gruntu przed zamarznięciem.
W przypadku przewidywanego prowadzenia robót ziemnych w warunkach zimowych moŜna zabezpieczyć grunt przed
zamarznięciem następującymi sposobami:
pokryć teren przewidywanych robót środkami izolacyjnymi warstwami grubości:
liście i wióry – 25,0 cm,
trociny i rozdrobniony torf – 30,0 cm,
ŜuŜel i miał węglowy – 40,0 cm,
suchy popiół – 25,0 cm,
maty słomiane – jedna warstwa
spulchniać wierzchnią warstwę gruntu przez zaoranie go do głębokości około 35,0 cm, a następnie na głębokość 5 – 10
cm,
nasycić grunt środkami chemicznymi opóźniającymi zamarzanie, takimi jak chlorki magnezu, wapnia i sodu oraz ług
posulfitowy. Środki te naleŜy stosować ściśle wg receptur.
Zastosować osłony typu namiotowego z nadmuchem ciepłego powietrza.
5.5.2.
RozmraŜanie gruntu.
Ze względu na zakres i uŜyte w związku z tym środki rozróŜnia się rozmraŜanie powierzchniowe oraz wgłębne. RozmraŜanie
powierzchniowe polega na uŜyciu:
ognisk i koksowników,
elektrycznych ocieplaczy powierzchniowych wykonanych z grzejników elektrycznych w obudowie blaszanej,
parowych ocieplaczy z rur pełnych w układzie zamkniętym lub perforowanych w układzie otwartym,
gorącej wody lub pary pod przykryciem typu namiotowego,
elektrod elektrycznych poziomych lub pionowych wykonanych ze stali zbrojeniowej o średnicy 12 – 20 mm.
RozmraŜanie wgłębne realizuje się za pomocą:
igieł parowych wykonanych ze stalowych, grubościennych rur ciągnionych perforowanych o średnicy 12 – 20 mm i
długości około 2,0 m wprowadzonych do wywierconych otworów i podłączonych do wytwornicy pary o ciśnieniu 0,2 –
0,3 Mpa,
0
igieł wodnych o konstrukcji rurowej pracujących w zamkniętym układzie zasilania wodą o temperaturze 50 – 70 C,
igieł elektrycznych odpowiedniej długości w zaleŜności od grubości warstwy zamarzniętego gruntu. Sposób ten jest
niedozwolony w pobliŜu instalacji podziemnych ze względu na niebezpieczeństwo poraŜenia prądem.
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Odwodnienia pasa robót ziemnych.

NiezaleŜnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w Dokumentacji Projektowej,
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód
gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania (przez cały okres budowy) wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu
nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.
JeŜeli, w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność,
Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak równieŜ za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wód
do istniejących urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z właściwym
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji.
5.7.

Odwodnienie wykopów.

Technologia wykonania wykopów musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych.
W czasie robót ziemnych naleŜy zachować odpowiedni spadek podłuŜny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umoŜliwiające
odpływ wód z wykopu. O ile w Dokumentacji Projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być
mniejszy niŜ 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niŜ 2% w przypadku gruntów niespoistych. NaleŜy uwzględnić
ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań
dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych.
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, naleŜy ująć w rowy i / lub dreny. Wody opadowe i gruntowe naleŜy
odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.
5.8.

Zagęszczenie gruntu zasypowego

5.8.1.
Zagęszczanie gruntów w podłoŜu zasypek
Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w górnej strefie podłoŜa nowo
wykonywanej zasypki, do głębokości 0.5 m od powierzchni terenu (dna wykopu). JeŜeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest
mniejsza niŜ określona w Dokumentacji projektowej jednak nie mniej niŜ podane poniŜszej tabeli. Wykonawca powinien zagęścić
podłoŜe tak. aby powyŜsze wymaganie zostało spełnione. JeŜeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w poniŜszej tabeli
nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie podłoŜa, to naleŜy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoŜa,
umoŜliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia.
Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dia podłoŜa do głębokości 0.5 m od powierzchni wykopu.
Zasypka o wysokości
Minimalna wartość Is
Do 2m
0,9
Ponad 2 m
0,9
5.8.2.
Wymagania dotyczące zagęszczenia nasypów i zasypek
W zaleŜności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy naleŜy określać za pomocą wskaźnika
zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania
pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02, naleŜy stosować tylko dla gruntów
gruboziarnistych dla których nie jest moŜliwe określenie wskaźnika zagęszczenia I5 według przepisów BN-77/8931-12. Wskaźnik
zagęszczenia gruntów w nasypach, określonych według przepisów normy BN-77/8931-12, powinien na całej szerokości korpusu
spełniać wymagania Dokumentacji projektowej jednak nie mniej niŜ podane w poniŜszej tabeli. JeŜeli jako kryterium oceny
dobrego zagęszczenia gruntu stosuje się porównanie wartości modułu odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do
pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02, nie powinna być większa od 2.2.
JeŜeli badania kontrolne wykaŜą, Ŝe zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to Wykonawca powinien spulchnić
warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. JeŜeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje
uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile
Inspektor Nadzoru nie zezwoli na, ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy. Grubość zagęszczanych warstw winna
wynosić nie więcej niŜ 20 cm.
Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w zasypkach
STREFA NASYPU LUB ZASYPKI
MINIMALNA WARTOŚĆ Is
Górna warstwa o grubości 20 cm
1,02
NiŜej leŜące warstwy nasypu i zasypek do
1,00
głębokości niwelety robót ziemnych: -1.2 m
Warstwy nasypu i zasypek na głębokości od
0,97
niwelety robót ziemnych poniŜej: -1,2 m
W przypadku zniszczenia warstwy izolacyjnej podczas zagęszczania zasypki. Wykonawca zobowiązany jest do odspojenia
gruntu, naprawy warstwy izolacyjnej i ponownym wykonaniu zasypki. Przy zagęszczaniu gruntów zasypki lub nasypów, dla
uzyskania równomiernego wskaźnika naleŜy:
•
rozścielać grunty warstwami poziomymi o równej grubości, sposobem ręcznym,
•
warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej szerokości, przy jednakowej liczbie przejść sprzętu zagęszczającego,
•
prowadzić zagęszczanie od krawędzi ku środkowi nasypu lub zasypki.
5.8.3.
Wilgotność gruntu
Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją ±20% jej wartości. JeŜeli
wilgotność naturalna gruntu jest niŜsza od wilgotności optymalnej o więcej niŜ 20% jej wartości to wilgotność gruntu naleŜy
zwiększyć przez dodanie wody. JeŜeli wilgotność gruntu jest wyŜsza od wilgotności optymalnej o ponad 20% jej wartości, grunt
naleŜy osuszyć w sposób mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykonać drenaŜ z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposób
osu-szenia przeciwwilgociowego gruntu powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Wilgotność optymalną gruntu i jego gęstość naleŜy określić laboratoryjnie.
5.9.

Podstawowe zasady bhp przy wykonywaniu robót ziemnych.
-

Podczas realizacji robót ziemnych trzeba przestrzegać niŜej wymienionych zasad:
prace muszą być prowadzone zgodnie z dokumentacją,
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przed przystąpieniem do robót naleŜy bezwzględnie wyznaczyć przebieg instalacji podziemnych, a szczególnie
elektrycznych i sanitarnych,
roboty w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych naleŜy prowadzić szczególnie ostroŜnie i pod nadzorem
Kierownika Budowy,
w odległości mniejszej niŜ 0,5 m od istniejących instalacji roboty naleŜy prowadzić ręcznie, bez uŜycia sprzętu
mechanicznego, narzędziami na drewnianych trzonkach,
teren, na którym są prowadzone roboty ziemne, powinien być ogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie tablice
ostrzegawcze,
wykopy powinny być wygrodzone barierami, ustawionymi co najmniej 1,0 m od krawędzi wykopu.
w przypadku prowadzenie robót w terenie dostępnym dla osób postronnych wykopy naleŜy zakryć szczelnie balami,
wykonywanie wykopów przez podkopywanie jest zabronione,
wykopy wąskoprzestrzenne i jamiste powinny być bezwzględnie zabezpieczone przez rozparcie ścian,
do wykonywania deskowań stosować naleŜy jedynie drewno klasy III lub IV,
deskowanie zabezpieczające wykop powinno wystawać co najmniej 15 cm ponad krawędź wykopu w celu ochrony
przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotów,
deskowania rozbiera się warstwami szerokości do 40 cm od dołu, odpiłowując stojaki w miarę rozbierania ścian,
schodzić i wchodzić do wykopów moŜna jedynie po drabinkach i schodach,
jeśli projekt nie podaje minimalnych odległości, jakie naleŜy zachować przy prowadzeniu robót w pobliŜu istniejących
budynków, przyjmuje się, Ŝe odległości bezpieczne przy wykonywaniu wykopów bez specjalnych zabezpieczeń
wynoszą:
3,0 m – jeśli poziom dna wykopu jest połoŜony ponad 1,0 m w stosunku do poziomu spodu fundamentu istniejącego
budynku,
4,0 m – jeśli poziomy są jednakowe,
6,0 m – jeśli dno wykonywanego wykopu jest poniŜej spodu istniejącego fundamentu, lecz nie niŜej niŜ 1,0 m,
przy robotach zmechanizowanych naleŜy wyznaczyć w terenie strefę zagroŜenia dostosowaną do rodzaju uŜytego
sprzętu,
koparki powinny zachować odległość co najmniej 0,6 m od krawędzi wykopów,
nie dopuszczać, aby miedzy koparką a środowiskiem transportowym znajdowali się ludzie,
samochody powinny być ustawione tak, aby kabina kierowcy była poza zasięgiem koparki,
wyładowanie urobku powinno odbywać się nad dnem środka transportowego,
niedozwolone jest przewoŜenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzętu mechanicznego,
w przypadku konieczności dokonania jakichkolwiek prac w pobliŜu pracujących maszyn naleŜy je bezwzględnie
wyłączyć,
odległość między krawędzią wykopu a składowanym gruntem powinna być nie mniejsza niŜ:
3,0 m przy gruntach przepuszczalnych,
5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych
niedozwolone jest składowanie gruntów w odległości mniejszej niŜ 1,0 m od krawędzi wykopu odeskowanego, pod
warunkiem, Ŝe obudowa jest obliczona na dodatkowe obciąŜenie odkładem gruntu,
niedozwolone jest składowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odłamu gruntu przy wykopach
nieumocnionych,
w przypadku osunięcia się gruntu lub przebicia wodnego naleŜy wstrzymać roboty, zabezpieczyć miejsce niebezpieczne
i ustalić przyczynę zjawiska. Do usunięcia osuwisk lub przebić wodnych nie naleŜy przystąpić niezwłocznie po
ustaleniu przyczyny i sposobu likwidacji.
gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostaną znalezione niewypały lub przedmioty trudne do zidentyfikowania,
roboty naleŜy przerwać, miejsce odpowiednio zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomić właściwe władze
administracyjne i policję,
w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe bądź szczątki archeologiczne naleŜy roboty przerwać, teren
zabezpieczyć i powiadomić właściwy urząd konserwatorski,
w przypadku odkrycia pokładów z kruszyw lub innych materiałów nadających się do dalszego uŜytku naleŜy powiadomić
Inwestora i uzyskać od niego informację dotyczącą dalszego postępowania.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”pkt. 6.
6.2.

Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca robót powinien wykonać terenowe badania gruntu, określenie ich rodzaju i
grubości warstw zalegających w miejscu robót ziemnych oraz ustalenie rzeczywistych warunków wodno-gruntowych w momencie
rozpoczynania robót. Z przeprowadzonych na terenie budowy badań naleŜy sporządzić protokół.
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz
w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy zwrócić na:
a) sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu,
b) zapewnienie stateczności ścian wykopów,
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
d) zagęszczenie zasypanego wykopu.
Na bieŜąco naleŜy kontrolować podsypkę pospółką według wytycznych projektowych.
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji określonymi w pkt. 5 oraz
z Dokumentacją Projektową. Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na:
•
właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,
•
właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.
6.3.

Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów.
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych
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TOM

3
ST-01.02.00
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8

ROBOTY ZIEMNE (CPV 45111200-0)

Badana cecha
Pomiar szerokości korpusu ziemnego
Pomiar szerokości dna rowów
Pomiar rzędnych powierzchni korpusu ziemnego
Pomiar pochylenia skarp
Pomiar równości powierzchni korpusu
Pomiar równości skarp
Pomiar spadku podłuŜnego powierzchni korpusu lub
dna rowu
Badanie zagęszczenia gruntu

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą
lub niwelatorem, w odstępach co 5 m

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 10 m oraz w
punktach wątpliwych
Wskaźnik zagęszczenia dla kaŜdej ułoŜonej warstwy lecz
2
nie rzadziej niŜ raz na kaŜde 200 m nasypu

6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego
Szerokość korpusu ziemnego nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 10 cm
6.3.3. Szerokość dna rowów
Szerokość dna rowów nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm
6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego
Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą róŜnić się od rzędnych projektowanych o więcej niŜ -3 cm lub +1cm.
6.3.5. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moŜe róŜnić się od pochylenia projektowanego o więcej niŜ 10 % wartości pochylenia wyraŜonego
tangensem kąta.
6.3.6. Równość korpusu korony
Nierówność powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3 cm.
6.3.7. Równość skarp
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową , nie mogą przekraczać ± 5 cm.
6.3.8. Spadek podłuŜny korony korpusu lub dna rowu
Spadek podłuŜny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych,
nie moŜe dawać róŜnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niŜ –3 cm lub +1 cm.
6.3.9.Zagęszczenie gruntu
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien być zgodny z ustalonym w Dokumentacji
Projektowej.
6.4.

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami

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

7.
7.1.

OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2.

Obmiar robót ziemnych.
3

Jednostką obmiarową jest m ( metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych,
•
m³ wykopu
•
m³ zasypki
•
m³ odkładu
•
m³ wywozu
•
m³ nasypu o kaŜdym ustalonym Id

8.

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”pkt 8.
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeŜeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na
podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów częściowych, ze sprawdzeniem koordynacji robót.
Sprawdzenie robót pomiarowych polega na skontrolowaniu zgodności następujących wymagań:
•
punkty wysokościowe powinny być sprawdzane niwelatorem,
•
lokalizację budynków naleŜy sprawdzać taśmą i pomiarem niwelacyjnym z dokładnością do 5 mm na kaŜdym obiekcie
oddzielnie,
•
wyznaczenie konturów wykopów naleŜy sprawdzać taśmą i szablonem z poziomicą co najmniej w 3 miejscach na 1km
w przypadku wykonywania robót liniowych i co najmniej po brzegach i w środku wykopu przeznaczonego do
posadowienia obiektu.
Sprawdzenie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu: oczyszczenia terenu, zdjęcie darniny i ziemi urodzajnej i ich
magazynowanie, usunięcie kamieni i gruntów małej nośności, wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania robót ziemnych,
zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu oraz stan dróg dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania robót ziemnych.
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na skontrolowaniu: zabezpieczeń stateczności wykopów, rozparcia i podparcia ścian
wykopów pod fundamenty budowli lub ułoŜenie albo wykonanie urządzeń podziemnych, prawidłowość odwodnienia wykopu oraz
dokładność wykonania wykopu (usytuowanie, wykończenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia
obiektu). Sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych lub obiektów przed napływem wody, ze szczególnym
zwróceniem uwagi na właściwe ujecie i odprowadzenie wód opadowych oraz występowanie ujecie i odprowadzenie wysięków
wodnych.
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Z kaŜdego sprawdzenia robót zanikających i robót moŜliwych do skontrolowania po ich zakończenie naleŜy sporządzić protokół,
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Dokonanie odbioru robót wraz z ich oceną naleŜy odnotować w dzienniku budowy.
Dokumentacja odbioru końcowego powinna zawierać:
dziennik badań i pomiarów z naniesionymi szkicowo punktami kontrolnymi wraz z odnotowanymi wynikami badań
wszystkich próbek oraz sprawdzeń kontrolnych,
powykonawczą dokumentację rysunkową, w tym rysunki przekrojów miejsc charakterystycznych wraz z naniesionymi na
nie wynikami pomiarów liniowych, kątów nachylenia skarp i spadków,
protokoły sprawdzeń wyników badań jakościowych i laboratoryjnych,
robocze orzeczenie jakościowe,
analizę wyników badań,
protokoły odbiorów częściowych wraz ze zgodami na wykonywanie dalszych robót.
Odbiór końcowy robót powinien być przeprowadzony zaraz po zakończeniu robót ziemnych i potwierdzony protokołem
zawierającym ocenę ostateczną robót i stwierdzeniem ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego robót ziemnych naleŜy
wpisać do dziennika budowy.

9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” pkt.9.
9.1.

Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
•
wykonanie wykopu, zasypki i nasypu łącznie z ich zagęszczeniem
•
przesunięcia ziemi w obrębie placu budowy na odkład i do miejsc zasypki i formowania nasypu
•
zagęszczeniem i uformowaniem przewidzianego w projekcie kształtu zewnętrznego zasypki,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”pkt 10
1) PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
2) PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
3) PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej
4) PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
5) PN-ISO10318:1993 Geotekstylia – Terminologia
6) N-EN-963:1999
Geotekstylia i wyroby pokrewne
7) BN-64/8931-01
Drogi samochodowe .Oznaczanie wskaźnika piaskowego
8) BN-64/8931-02
Drogi samochodowe .Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoŜa przez
obciąŜenie płytą.
9) BN-77/8931-12
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
10) Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
11) Instrukcja badań podłoŜa gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.
12) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
13) Wytyczne wzmacniania podłoŜa gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoŜa gruntowego.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót , które zostaną
zrealizowane w ramach zadania – MODERNIZACJI ULICY BARLICKIEGO W IŁAWIE na działkach ewidencyjnych nr 210/4,
226/21, 226/16 z obrębu 3– w zakresie wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoŜa gruntowego
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem koryta przeznaczonego
do ułoŜenia konstrukcji nawierzchni.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi ST 00.01.00
„Wymagania ogólne” pkt. 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.
2. MATERIAŁY
Nie występują.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoŜa powinien wykazać się moŜliwością korzystania z
następującego sprzętu:
− równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić wykonanie
koryta i profilowanie podłoŜa z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
− koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),
− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.
Stosowany sprzęt nie moŜe spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoŜa.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoŜa bezpośrednio przed
rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zagęszczania podłoŜa, jest moŜliwe wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłoŜu nie moŜe odbywać się ruch budowlany, niezwiązany
bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki
naleŜy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie
większych niŜ co 10 metrów. Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc naleŜy dostosować do rodzaju gruntu, w którym
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. Koryto moŜna wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na
zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wbudowany w nasyp lub
odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.
Profilowanie i zagęszczenie podłoŜa naleŜy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 5.4.
5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa
Przed przystąpieniem do profilowania podłoŜe powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń.
Po oczyszczeniu powierzchni podłoŜa naleŜy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umoŜliwiają uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzędnych podłoŜa. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyŜsze niŜ
projektowane rzędne podłoŜa.
JeŜeli powyŜszy warunek nie jest spełniony i występują zaniŜenia poziomu w podłoŜu przewidzianym do profilowania, Wykonawca
powinien spulchnić podłoŜe na głębokość zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt spełniający
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wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i
zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1.
Do profilowania podłoŜa naleŜy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny
sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Bezpośrednio po profilowaniu podłoŜa naleŜy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoŜa naleŜy kontynuować do
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaźnik zagęszczenia naleŜy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoŜa (Is)

Strefa
korpusu

Drogi i parkingi
KR5

Górna warstwa o grubości 20 cm
Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni podłoŜa

Minimalna wartość Is dla:
Innych dróg:
dojazdowych i chodników
Ruch mniejszy
od cięŜkiego

1,03

1,00

1,00
0,97
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoŜe uniemoŜliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę
zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych. NaleŜy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoŜa
według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.
Wilgotność gruntu podłoŜa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoŜa
PodłoŜe (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.
JeŜeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoŜe przed nadmiernym zawilgoceniem,
na przykład przez rozłoŜenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
JeŜeli wyprofilowane i zagęszczone podłoŜe uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy moŜna
przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podłoŜa Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. JeŜeli
zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.
6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoŜa
podaje tablica 2.
Tablica 2.
Lp.

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoŜa
Wyszczególnienie badań
i pomiarów

Minimalna częstotliwość
badań i pomiarów

1

Szerokość koryta

10 razy na 1 km

2

Równość podłuŜna

co 20 m na kaŜdym pasie ruchu

3

Równość poprzeczna

4

Spadki poprzeczne

5

Rzędne wysokościowe

6
7

Ukształtowanie osi w planie
Zagęszczenie,
podłoŜa

10 razy na 1 km

*)

wilgotność

10 razy na 1 km
co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg
ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg
co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg
ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg

*)

gruntu w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niŜ raz na 600
2
m

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy wykonać w punktach głównych łuków
poziomych
6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoŜa)
Szerokość koryta i profilowanego podłoŜa nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm i -5 cm.
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoŜa)
Nierówności podłuŜne koryta i profilowanego podłoŜa naleŜy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04 [4].
Nierówności poprzeczne naleŜy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne

ST 03.01.00/ 3
Autorska Pracownia Architektury CAD sp.z o.o.

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEśONE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
MODERNIZACJI ULICY BARLICKIEGO W IŁAWIE
na działkach ewidencyjnych nr 210/4, 226/21, 226/16 z obrębu 3
ST-03.01.00

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOśA (CPV 45232451-8)

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoŜa powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.
6.2.5. Rzędne wysokościowe
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoŜa i rzędnymi projektowanymi nie powinny
przekraczać +1 cm, -2 cm.
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej więcej niŜ ± 5 cm
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoŜa)
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoŜa określony wg BN-77/8931-12 [5] 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 BN-64/8931-02 [3] nie powinna
być większa od 2,2. Wilgotność w czasie zagęszczania naleŜy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu podłoŜa
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%.
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoŜa)
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 6.2 powinny być
naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego
materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
2

Jednostką obmiarową jest m (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeŜeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.
9. PRZEPISY ZWIĄZANE
1.
2.
3.

PN-B-04481
PN-/B-06714-17
BN-64/8931-02

4.
5.

BN-68/8931-04
BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoŜa
przez obciąŜenie płytą
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

ST 03.01.00/ 4
Autorska Pracownia Architektury CAD sp.z o.o.

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEśONE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
MODERNIZACJI ULICY BARLICKIEGO W IŁAWIE
na działkach ewidencyjnych nr 210/4, 226/21, 226/16 z obrębu 3
ST-03.02.00

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE (CPV 45233320-8)

ST 03.02.00
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE (CPV 45233320-8)
1. WSTĘP.................................................................................................................................................................................. 2
1.1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej ................................................................................................................................ 2

1.2.

Zakres stosowania ST ..................................................................................................................................................... 2

1.3.

Zakres robót objętych ST................................................................................................................................................. 2

1.4.

Określenia podstawowe................................................................................................................................................... 2

1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót................................................................................................................................ 2

2. MATERIAŁY ......................................................................................................................................................................... 2
2.1.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów....................................................................................................................... 2

2.2.

Rodzaje materiałów ......................................................................................................................................................... 2

2.3.

Wymagania dla materiałów.............................................................................................................................................. 2

3. SPRZĘT ................................................................................................................................................................................ 4
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu ................................................................................................................................. 4
3.1.

Sprzęt do wykonania robót .............................................................................................................................................. 4

4. TRANSPORT ........................................................................................................................................................................ 4
4.1.

Ogólne wymagania dotyczące transportu........................................................................................................................ 4

4.2.

Transport materiałów ....................................................................................................................................................... 4

5. WYKONANIE ROBÓT .......................................................................................................................................................... 4
5.1.

Ogólne zasady wykonania robót...................................................................................................................................... 4

5.2.

Przygotowanie podłoŜa.................................................................................................................................................... 4

5.3.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa ................................................................................................................................... 5

5.4.

Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki ...................................................................................................................... 5

5.5.

Utrzymanie podbudowy ................................................................................................................................................... 5

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ........................................................................................................................................... 5
6.1.

Ogólne zasady kontroli jakości robót ............................................................................................................................... 5

6.2.

Badania przed przystąpieniem do robót .......................................................................................................................... 5

6.3.

Badania w czasie robót.................................................................................................................................................... 5

6.4.

Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy ............................................................................................. 6

6.5.

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy ........................................................................... 7

7. OBMIAR ROBÓT.................................................................................................................................................................. 7
7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót.......................................................................................................................................... 7

7.2.

Jednostka obmiarowa ...................................................................................................................................................... 7

8. ODBIÓR ROBÓT .................................................................................................................................................................. 7
9. ROZLICZENIE ROBÓT. ....................................................................................................................................................... 7
9.1.

Cena jednostki obmiarowej.............................................................................................................................................. 7

10. PRZEPISY ZWIĄZANE......................................................................................................................................................... 7

ST 03.02.00/ 1
Autorska Pracownia Architektury CAD sp.z o.o.

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEśONE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
MODERNIZACJI ULICY BARLICKIEGO W IŁAWIE
na działkach ewidencyjnych nr 210/4, 226/21, 226/16 z obrębu 3
ST-03.02.00

1.

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE (CPV 45233320-8)

WSTĘP

1.1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
1.2.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w
ramach zadania – MODERNIZACJI ULICY BARLICKIEGO W IŁAWIE na działkach ewidencyjnych nr 210/4, 226/21, 226/16 z
obrębu 3– w zakresie wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
1.3.

Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
•
wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 Podbudowę z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako
podbudowę pomocniczą i podbudowę zasadniczą wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
półsztywnych.
podbudowa nawierzchni
ul. Barlickiego
•
w-wa podbudowy z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie
•
w-wa wzmocnionego podłoŜa z gruntu
stabilizowanego cementem o RM=1,5 MPa
sięgacz
•
•

w-wa podbudowy z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie
w-wa wzmocnionego podłoŜa z gruntu
stabilizowanego cementem o RM=1,5 MPa

podbudowa chodników
ul. Barlickiego i sięgacz
•
w-wa podbudowy z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie

- 15 cm

- 10 cm
- 15 cm

- 15 cm

podbudowa zjazdów indywidualnych (przez chodnik)
ul. Barlickiego i sięgacz
•
w-wa podbudowy z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie
•
w-wa wzmocnionego podłoŜa z gruntu
stabilizowanego cementem o RM=1,5 MPa
1.4.

- 20 cm

- 15 cm
- 15 cm

Określenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej wilgotności
kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

2.
2.1.

MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2.
2.2.

Rodzaje materiałów

Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w ST dotyczących
poszczególnych rodzajów podbudów: Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo
ziarn Ŝwiru większych od 8 mm. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.
2.3.

Wymagania dla materiałów

2.3.1. Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leŜeć między krzywymi granicznymi pól dobrego
uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową:
podbudowę jednowarstwową drogi dojazdowej na gruntach G1 – G2
podbudowę jednowarstwową drogi dojazdowej na gruntach G1 – G2
(górną warstwę) drogi dojazdowej na gruntach G5
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie moŜe przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie moŜe przekraczać 2/5
grubości warstwy układanej jednorazowo.
2.3.2. Właściwości kruszywa
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1.
Tablica 1.
Wymagania
Lp.

Wyszczególnienie
właściwości

1
2

Zawartość ziarn mniejszych niŜ 0,075 mm, % (m/m)
Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niŜ

3

Zawartość ziarn nieforemnych
%(m/m), nie więcej niŜ
Zawartość zanieczyszczeń organicznych, %(m/m),
nie więcej niŜ
Wskaźnik
piaskowy
po
pięcio-krotnym
zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-04481, %
Ścieralność w bębnie Los Angeles
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów,
nie więcej niŜ
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby
obrotów, nie więcej niŜ
Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niŜ

4
5
6

7
8
9
10
11

Kruszywa łamane
Podbudowa
pomocnicza
zasadnicza
od 2 do 12
od 2 do 10
10

5

45

35

1

1

od 30 do 70

od 30 do 70

45

35

40

30

4

3

10

5

-

-

1

1

60
-

80
120

Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach
zamraŜania, % (m/m), nie więcej niŜ
Rozpad krzemianowy i Ŝelazawy łącznie, % (m/m),
nie więcej niŜ
Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3,
%(m/m), nie więcej niŜ
Wskaźnik nośności wnoś mie-szanki kruszywa, %,
nie mniejszy niŜ:
a) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,00
b) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,03

Badania
według
PN-B-06714-15 [3]
PN-B-06714-15 [3]
PN-B-06714-16 [4]
PN-B-04481 [1]
BN-64/8931-01 [26]

PN-B-06714-42 [12]

PN-B-06714-18 [6]
PN-B-06714-19 [7]
PN-B-06714-37 [10]
PN-B-06714-39 [11]
PN-B-06714-28 [9]

PN-S-06102
[21]

2.3.3. Materiał na warstwę odsączającą
Na warstwę odsączającą stosuje się:
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Ŝwir i mieszankę wg PN-B-11111 [14],
piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4. Materiał na warstwę odcinającą
Na warstwę odcinającą stosuje się:
− piasek wg PN-B-11113 [16],
− miał wg PN-B-11112 [15],
− geowłókninę o masie powierzchniowej powyŜej 200 g/m wg aprobaty technicznej.
2.3.5. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw
Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się:
− cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
− wapno wg PN-B-30020 [19],
− popioły lotne wg PN-S-96035 [23],
− ŜuŜel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów ulepszania kruszywa i po
zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru.
Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego naleŜy przyjmować zgodnie z PN-S-06102 [21].
2.3.6. Woda
NaleŜy stosować wodę wg PN-B-32250 [20].

3.

SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.
3.1.

Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazać się
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposaŜonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie
jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych powinny być
stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.

4.
4.1.

TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.
4.2.

Transport materiałów

Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport cementu powinien odbywać się
zgodnie z BN-88/6731-08. Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5.
5.1.

WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.
5.2.

Przygotowanie podłoŜa

PodłoŜe pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w ST 02.01.00 „Roboty ziemne”. Podbudowa powinna być
ułoŜona na podłoŜu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania naleŜy
sprawdzić wzorem:

D 15
d 85

≤ 5

(1)

w którym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsączającej, w milimetrach,
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoŜa, w milimetrach.
JeŜeli warunek (1) nie moŜe być spełniony, naleŜy na podłoŜu ułoŜyć warstwę odcinającą lub odpowiednio dobraną
geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych cząstek gruntu, wyznacza się z warunku:

d 50
O 90

≤ 1,2

(2)

w którym:
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoŜa, w milimetrach,
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O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca się na geowłókninie w ilości
90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być podawana przez producenta geowłókniny.
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi i w rzędach równoległych do osi, lub w inny sposób zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie
większych niŜ co 10 m.
5.3.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej naleŜy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących
otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania
mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.4.

Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po
zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie moŜe przekraczać 20 cm po
zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłoŜona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych
wysokościowych. JeŜeli podbudowa składa się z więcej niŜ jednej warstwy kruszywa, to kaŜda warstwa powinna być
wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy kaŜdej
następnej warstwy moŜe nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. JeŜeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niŜsza od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być
zwilŜona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyŜsza od
optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę naleŜy osuszyć.
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności
podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.
5.5.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. JeŜeli Wykonawca
będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora Nadzoru, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania
podbudowy obciąŜa Wykonawcę robót.

6.
6.1.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.
6.2.

Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i
przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie
właściwości określone w pkt. 2.3 niniejszej ST.
6.3.

Badania w czasie robót

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2.
Tablica 2. Częstotliwość ora zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Częstotliwość badań
Maksymalna powierzchnia
Minimalna liczba badań podbudowy przy-padająca na jedno
2
Lp.
Wyszczególnienie badań
na dziennej działce
badanie (m )
roboczej
1

Uziarnienie mieszanki

2

Wilgotność mieszanki

3

Zagęszczenie warstwy

4

Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt. 2.3.2

2

200
1 próbek na 1000 m

2

dla kaŜdej partii kruszywa i przy kaŜdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3. Próbki naleŜy pobierać w sposób losowy, z
rozłoŜonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieŜąco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.
6.3.3. Wilgotność mieszanki
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]
(metoda II), z tolerancją +10% -20%.
Wilgotność naleŜy określić według PN-B-06714-17 [5].
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy
Zagęszczenie kaŜdej warstwy powinno odbywać się aŜ do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia.
Zagęszczenie podbudowy naleŜy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest
niemoŜliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych, wg
2
BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niŜ raz na 5000 m , lub według zaleceń Inspektora Nadzoru.
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Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie naleŜy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do
pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla kaŜdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E2
E1

≤ 2,2

6.3.5. Właściwości kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt. 2.3.2.
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inspektora Nadzoru.
6.4.

Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Lp.

Wyszczególnienie badań i pomiarów

Minimalna częstotliwość pomiarów
w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą

2

Równość podłuŜna

3

Równość poprzeczna

1 razy na 100m

)

4

Spadki poprzeczne*

5

Rzędne wysokościowe

6

Ukształtowanie osi w planie*

7

Grubość podbudowy

8

Nośność podbudowy:
- moduł odkształcenia
- ugięcie spręŜyste

1 razy na 100m
co 10 m
)

co 10 m
Podczas budowy:
2
w 3 punktach na kaŜdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niŜ raz na 200 m
Przed odbiorem:
w 3 punktach,
co najmniej w dwóch przekrojach na kaŜde 100 m
co najmniej w 2 punktach na kaŜde 100 m

6.4.2. Szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm, -5 cm.
6.4.3. Równość podbudowy
Nierówności podłuŜne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nierówności poprzeczne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %.
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoŜa
Oś podbudowy w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej więcej niŜ ± 5 cm.
6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoŜa
Grubość podbudowy nie moŜe się róŜnić od grubości projektowanej o więcej niŜ:
- dla podbudowy zasadniczej ± 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8. Nośność podbudowy
moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4,
ugięcie spręŜyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy
Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa o
Wskaźnik
Maksymalne ugięcie spręŜyste pod kołem,
Minimalny moduł odkształcenia mierzony
wskaźniku wnoś nie
zagęszczenia IS
mm
mniejszym
płytą o śr. 30 cm, MPa
nie
niŜ,
od pierwszego
od drugiego
mniejszy niŜ
40 kN
50 kN
%
obciąŜenia E1
obciąŜenia E2

−
−

60
80
120

1,0
1,0
1,03

1,40
1,25
1,10

1,60
1,40
1,20

60
80
100

120
140
180
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Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.4 powinny być naprawione
przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego
materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
JeŜeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niŜ 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom
wyŜej leŜącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do
połowy szerokości pasa ruchu, dołoŜenie materiału i powtórne zagęszczenie.
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy
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 Inspektora
Nadzoru, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy,
według wyŜej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy
JeŜeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia
wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora Nadzoru. Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko
wtedy, gdy zaniŜenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.

7.
7.1.

OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.
7.2.

Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest
•
m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy o określonej grubości z kaŜdego rodzaju kruszywa

8.

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją
projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały
wyniki pozytywne.

9.

ROZLICZENIE ROBÓT.

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności w ST 00-01-00 „Wymagania ogólne" pkt. 9.
9.1.

Cena jednostki obmiarowej
2

Cena wykonania 1 m podbudowy obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoŜa,
− przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,
− dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
− rozłoŜenie mieszanki,
− zagęszczenie rozłoŜonej mieszanki,
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej,
− utrzymanie podbudowy w czasie robót.
Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

PN-B-04481
PN-B-06714-12
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42
PN-B-06731
PN-B-11111
PN-B-11112
PN-B-11113
PN-B-19701
PN-B-23006

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Ŝelazawego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles
śuŜel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
Kruszywo do betonu lekkiego
ST 03.02.00/ 7

Autorska Pracownia Architektury CAD sp.z o.o.

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEśONE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
MODERNIZACJI ULICY BARLICKIEGO W IŁAWIE
na działkach ewidencyjnych nr 210/4, 226/21, 226/16 z obrębu 3
ST-03.02.00

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE (CPV 45233320-8)

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

PN-B-32250
PN-S-06102
PN-S-96023
PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

28.
29.
30.
31

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12

Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego
Popioły lotne
Cement. Transport i przechowywanie
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoŜa przez
obciąŜenie płytą
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997
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1.

WSTĘP

1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
odwadniających i nawierzchniowych, ustawieniem krawęŜników, obrzeŜy betonowych.
1.2.
Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót , które zostaną
zrealizowane w ramach –– MODERNIZACJI ULICY BARLICKIEGO W IŁAWIE na działkach ewidencyjnych nr 210/4, 226/21,
226/16 z obrębu 3– w zakresie robót odwadniających i nawierzchniowych, ustawieniem krawęŜników, obrzeŜy betonowych.
1.3.
Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem krawęŜników:
O wymiarach 20x30x100
- betonowe wystających na ławie betonowej z oporem,
- betonowe wtopionych na ławie betonowej z oporem ,
1.4.

Określenia podstawowe

1.4.1.
KrawęŜniki betonowe
prefabrykowane belki ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2.
ObrzeŜa chodnikowe
prefabrykowane belki rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do
komunikacji.
1.4.3.
Ściek przykrawęŜnikowy
element konstrukcji jezdni słuŜący do odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni jezdni i chodników do projektowanych
odbiorników (rowów lub kanalizacji deszczowej).
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST
00.01.00 „Wymagania ogólne" pkt. l.4.
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne" pkt. l.5.

2.

MATERIAŁY

2.1.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne" pkt. 2.
2.2.
Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi są:
- krawęŜniki betonowe
- piasek na podsypkę i do zapraw,
- cement do podsypki i zapraw,
- woda,
- materiały do wykonania ławy pod krawęŜniki.
- Ŝwir lub piasek do wykonania ław,
- cement wg. PN-B-19701 [7],
- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
2.3.
KrawęŜniki - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14] jak dla krawęŜników betonowych.
2.3.1.
Typy
Zastosowano następujące typy krawęŜników betonowych: U - uliczne,
2.3.2.
Rodzaje
Zastosowano następujące rodzaje krawęŜników betonowych:
prostokątne ścięte- rodzaj „a",
prostokątne ścięte- rodzaj „b"- wtopione
2.4.
KrawęŜniki - wymagania techniczne
2.4.1.
Kształt i wymiary jak dla krawęŜników betonowych
Kształt krawęŜników betonowych przedstawiono na rysunku l, a wymiary podano w tablicy l.Wymiary krawęŜników betonowych
podano w tablicy l. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawęŜników betonowych podano w tablicy2
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Wymagania techniczne stawiane krawęŜnikom

Wymagania techniczne stawiane krawęŜnikom betonowym określa PN-EN 1340 [14] w sposób przedstawiony w tablicy l.
Tablica l. Wymagania wobec krawęŜnika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [14] do stosowania w warunkach kontaktu z solą
odłączającą w warunkach mrozu
Lp.
Cecha
Załącznik
Wymagania
1
Kształt i wymiary
1.1. Wartości dopuszczalnych odchyłek od wymiarów
C
Długość: ± 1%, > 4 mm i < 10 mm
nominalnych, z dokładnością do milimetra
Inne wymiary z wyjątkiem promienia:
- dla powierzchni: ± 3%, > 3 mm, < 5 mm,
- dla innej części: ± 5%, > 3 mm, < 10 mm,
1.2 Dopuszczalne odchyłki od płaskości i prostoliniowości,
C
dla długości pomiarowej
300 mm
± 1,5 mm
400 mm
± 2,0 mm
±2,5 mm
500 mm
± 4,0 mm
800 mm
2
Właściwości fizyczne i mechaniczne
2.1.
D
Odporność na zamraŜanie/rozmraŜanie z udziałem soli
Ubytek masy po badaniu:
odladzajacych
wartość średnia < 1,0 kg/m2, przy czym kaŜdy
2.2.

2.3

2.4.

F

Wytrzymałość na zginanie
(Klasa wytrzymałości
ustalona w dokumentacji
projektowej lub przez
Inspektora nadzoru)
Trwałość ze względu nawytrzymałość

F

Odporność na ścieranie (Klasa odporności ustalona wG i H
dokumentacji projektowej lub przez Inspektora
nadzoru)

pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2
Klasa
Charakterystyczna KaŜdy pojedynczy
wytrz.
wytrzymałość, MPa
wynik, MPa
l
3,5
>2,8
2
5,0
> 4,0
3
6,0
> 4,8
KrawęŜniki mają zadawalającą trwałość
(wytrzymałość) jeśli spełnione są wymagania pktu
2.2 oraz poddawane są normalnej konserwacji

Klasa
Odporność
Odporność przy
odporno przy pomiarze pomiarze Böehmego wg
ści
szerokiej
zał. H normy badanie
ściernej wg
alternatywne
zał. G normy
badanie
podstawowe
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Cecha

Załącznik

I

Odporność na poślizg/poślizgnięcie

3.1.

3

Aspekty wizualne
Wygląd

J

3.2.

Tekstura

J

3.3.

Zabarwienie

J

2.4.3.

Wymagania
1
Ni e określa się Ni e określa się
3
<23 mm
<20000mm³/5000mm²
4
<20 mm
<18000mm³/5000mm²
a) jeśli górna powierzchnia krawęŜnika nie była
zlifowana i/lub polerowana - zadawalająca
odporność,
b) jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości
odporności na poślizg/poślizgnięcie - naleŜy
zadeklarować minimalną jej wartość pomierzoną
wg zał. I normy (wahadłowym przyrządem do
badania tarcia),
c) trwałość odporności na poślizg/poślizgnięcie w
normalnych warunkach uŜytkowania krawęŜnika
jest zadawalająca przez cały okres uŜytkowania,
pod warunkiem właściwego utrzymywania i gdy
na znacznej części nie zostało odsłonięte
kruszywo podlegające intensywnemu polerowaniu.
a) powierzchnia krawęŜnika nie powinna mieć rys i
odprysków
b) nie dopuszcza się rozwarstwień w krawęŜnikach
wuwarstwowych
c) ewentualne wykwity nie są uwaŜane za istotne
• krawęŜniki z powierzchnią o specjalnej
teksturze producent powinien określić rodzaj
tekstury,
• tekstura powinna być porównana z próbkam
dostarczonymi
przez
producenta,
zatwierdzonymi przez odbiorcę,
• róŜnice w jednolitości tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we właściwości
surowców i warunków twardnienia, nie są
uwaŜane za istotne
• barwiona moŜe być warstwa ścieralna lub
cały element,
• zabarwienie powinno być porównane z
próbkami dostarczonymi przez producenta,
zatwierdzonymi przez odbiorcę,
• róŜnice
w
jednolitości
zabarwienia,
spowodowane
nieuniknionymi
mianami
właściwości
surowców
lub
warunków
dojrzewania betonu, nie są uwaŜane za
istotne

Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawęŜników powinny być, pęknięć. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady oraz
uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], nie powinny przekraczać wartości podanych
w tablicy 3.
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawęŜników betonowych
Rodzaj wad i uszkodzeń

Dopuszczalna wielkość wad i
uszkodzeń
Gatunek l
2

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawęŜników w mm
ograniczających powierzchnie górne (ścieralne),
niedopuszczalne
mm
Szczerby i uszkodzenia krawędzi ograniczających pozostałe powierzchnie:
- liczba max
2
i naroŜy
- długość, mm, max
20
- głębokość, mm, max
6
2.4.4.
Składowanie
KrawęŜniki mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, rodzajów, odmian,
gatunków i wielkości. KrawęŜniki naleŜy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: grubość
2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niŜ szerokość krawęŜnika.
2.5.
ObrzeŜa chodnikowe - wymagania techniczne
W zaleŜności od przekroju poprzecznego rozróŜnia się dwa rodzaje obrzeŜy - zastosowano obrzeŜe wysokie - Ow.
W zaleŜności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych obrzeŜa dzieli się na gatunki –
zastosowano obrzeŜe - gatunek l - Gl,
Przykład oznaczenia betonowego obrzeŜa chodnikowego wysokiego (Ow) o wymiarach 8 x 30 x 75 cm gat. l:
obrzeŜe Ow -1/8/30/75 BN-80/6775-03/04 [9].
2.5.1.
Wymiary obrzeŜy chodnikowych jak dla obrzeŜy betonowych
Kształt obrzeŜy betonowych przedstawiono na rysunku l, a wymiary podano w tablicy l.
Rysunek l. Kształt betonowego obrzeŜa chodnikowego

Tablica l. Wymiary obrzeŜy
Wymiary obrzeŜy, cm
Rodzaj obrzeŜa
l
b
h
r
70
8
30
3
100
8
30
3
2.5.2.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy
Rodzaj wymiaru
Dopuszczalna odchyłka, m
Gatunek l
L
±8
b, h
±3
2.5.3.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeŜy
Powierzchnie obrzeŜy powinny być bez rys, pęknięć. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady
oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeŜy
Rodzaj wad i uszkodzeń
Dopuszczalna wielkość wad i
uszkodzeń
Gatunek l
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm
2
ograniczających powierzchnie górne (ścieralne)
niedopuszczalne
ograniczających pozostałe powierzchnie:
Szczerby
i
uszkodzenia
liczba, max
2
krawędzi i naroŜy
długość, mm, max
20
głębokość, mm, max
6
2.5.4.
Składowanie
ObrzeŜa chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według rodzajów i gatunków.
Betonowe obrzeŜa chodnikowe naleŜy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej:
grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niŜ szerokość obrzeŜa.
2.6.
Materiały na ławę i do zaprawy
Ow

świr do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6].
Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w ST 02-02-00 PODBUDOWA Z
GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM (CPV 45233120-6)pkt. 2.
2.7.
Materiały na podsypkę i do zapraw
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5j, a do zaprawy cementowoST 03.03.00/ 5
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piaskowej PN-B-06711 [4].
Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niŜ „32,5",
odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [10]. Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.8.
Prefabrykowane elementy betonowe ścieku
Ścieki przykrawęŜnikowe naleŜy wykonać z betonowej kostki brukowej spełniającej wymagania ST - „Nawierzchnie z kostki
brukowej betonowej”. Kształt i wymiary elementów betonowych, uŜytych do wykonania ścieków, powinny być zgodne z
dokumentacją projektową. Sposób wykonania wg wg. „Katalogu Powtarzalnych Elementów Drogowych” rysunek 03.12 .MoŜna
zastosować inne elementy betonowe (kostkę) o wymiarach, kolorze i kształtach zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
2.9.
Materiały na ławy
Do wykonania ław pod krawęŜniki naleŜy stosować, dla:
a) ławy betonowej - beton klasy B 15 , wg PN-B-06250 [2], którego składniki powinny odpowiadać wymaganiom punktu 2.4.4,
2.10.
Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub
aprobaty technicznej.

3.

SPRZĘT

3.1.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne" pkt. 3.
3.2.
Sprzęt
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

4.

TRANSPORT

4.1.

Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne" pkt. 4.
4.2.
Transport krawęŜników
KrawęŜniki mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportowymi. KrawęŜniki układać naleŜy na środkach
transportowych w pozycji pionowej Ŝ nachyleniem w kierunku jazdy. KrawęŜniki powinny być zabezpieczone przed
przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka
transportowego więcej niŜ 1/3 wysokości tej warstwy.
4.3.
Transport obrzeŜy betonowych
ObrzeŜa chodnikowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości
minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. ObrzeŜa powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami
w czasie transportu.
4.4.
Transport pozostałych materiałów
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08[12].
Kruszywa moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi; materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem. Masę zalewową naleŜy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien
odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek.

5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.

Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne" pkt. 5.
5.2.
Wykonanie koryta pod ławy
Koryto pod ławy naleŜy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [l]. Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z
uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę
powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora.
5.3.
Wykonanie ław
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.3.1.
Ława betonowa
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich naleŜy stosować szalowanie.
Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być
wyrównywany warstwami. Betonowanie ław naleŜy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym naleŜy
stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową.
5.4.
Ustawienie krawęŜników
5.4.1.
Zasady ustawiania krawęŜników
Światło (odległość górnej powierzchni krawęŜnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, to
jest powinno wynosić 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie" ścieku) moŜe być zwiększone do
14 cm. Zewnętrzna ściana krawęŜnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawęŜnika obsypana piaskiem, lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie krawęŜników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.4.2.
Ustawienie krawęŜników na ławie betonowej
Ustawianie krawęŜników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o
grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu.
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5.4.3.
Wypełnianie spoin
Spoiny krawęŜników nie powinny przekraczać szerokości l cm. Spoiny naleŜy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową,
przygotowaną w stosunku 1:2. Spoiny krawęŜników przed zalaniem zaprawą naleŜy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia
przed wpływami temperatury krawęŜniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą naleŜy
zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy.
5.5.
PodłoŜe lub podsypka (ława) dla obrzeŜy chodnikowych
PodłoŜe pod ustawienie obrzeŜa moŜe stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) z piasku, o grubości warstwy od
3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta piaskiem i zagęszczenie z polewaniem
wodą.
5.6.
Ustawienie betonowych obrzeŜy chodnikowych
ObrzeŜa chodnikowe naleŜy ustawiać na wykonanym podłoŜu w miejscu i ze światłem 3 cm (odległością górnej powierzchni
obrzeŜa od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnętrzna ściana obrzeŜa powinna być
obsypana piaskiem, Ŝwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczać
szerokości l cm. NaleŜy wypełnić je zaprawą cementowo-piaskową w stosunku l :2. Spoiny przed zalaniem naleŜy oczyścić i
zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.
5.7.
Wykonanie ścieku z prefabrykatów
Przed przystąpieniem do wykonania ścieku naleŜy wytyczyć linię krawęŜnika i oś ścieku zgodnie z dokumentacją projektową.
Dla ścieku umieszczonego między jezdniami oś ścieku stanowi oś wykopu pod ławę.
Wykop pod wspólną ławę dla ścieku i krawęŜnika naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją i PN-B-06050 [l]. JeŜeli
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to najczęściej stosowaną ławą pod ściek i krawęŜnik jest ława z oporem. Dla
ścieku umieszczonego między jezdniami oraz ścieku terenowego stosowana jest ława zwykła.Wymiary wykopu powinny
odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu konstrukcji szalunku dla ławy z oporem.
Wskaźnik zagęszczenia dna wykopu pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.
Ściek naleŜy wykonać na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm, lub innego wymiaru zaakceptowanego przez
Inzyniera. Ustawianie prefabrykatów powinno być zgodne z projektowaną niweletą dna ścieku. Spoiny elementów nie powinny
przekraczać szerokości 0.7 cm. Spoiny prefabrykatów układanych na ławie betonowej naleŜy wypełnić zaprawą cementowopiaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem naleŜy oczyścić i zmyć wodą. Prefabrykaty ustawione na
podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą, powinny mieć co 50 m spoiny wypełnione bitumiczną masą
zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy betonowej.
5.7.1.
Wykonanie ław
Wykonanie ław powinno być zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [11].
5.7.2.
Ława betonowa
Klasa betonu stosowanego do wykonania ław powinna być zgodna z dokumentacją projektową , naleŜy stosować ławy z betonu
klasy B-10.

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.

Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne" pkt. 6.
6.2.
Badania przed przystąpieniem do robót
6.2.1.
Badania krawęŜników
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia krawęŜników
i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i
głębokości uszkodzeń naleŜy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do l mm, zgodnie Ŝ
ustaleniami Pł^-B-10021 [6]. Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów naleŜy przeprowadzić z dokładnością do l mm przy
uŜyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy l i 2. Sprawdzenie kątów prostych w
naroŜach elementów wykonuje się przez przyłoŜenie kątownika do badanego naroŜa i zmierzenia odchyłek z dokładnością do l
mm.
6.2.2.
Badania pozostałych materiałów
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawęŜników powinny obejmować wszystkie właściwości,
określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt. 2.
6.3.
Badania w czasie robót
6.3.1.
Sprawdzenie koryta pod ławę
NaleŜy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoŜa na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2
cm. Zagęszczenie podłoŜa powinno być zgodne z pkt. 5.2.
6.3.2.
Sprawdzenie ław
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:
a) Zgodność profilu podłuŜnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. Profil podłuŜny górnej powierzchni ławy
powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± l cm na kaŜde 100 m ławy.
b) Wymiary ław.
Wymiary ław naleŜy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na kaŜde 100 m ławy. Tolerancje wymiarów
wynoszą:
- dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej,
- dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej.
c) Równość górnej powierzchni ław.
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłoŜenie w dwóch punktach, na kaŜde 100 m ławy, trzymetrowej
łaty.
Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłoŜoną łatą nie moŜe przekraczać l cm
d) Zagęszczenie ław.
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Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na kaŜde 100 m. Ławy ze Ŝwiru lub piasku nie mogą wykazywać śladu
urządzenia zagęszczającego. Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia poszczególnych ziam tłucznia, nie powinny pozwalać
na wyjęcie ziarna z ławy.
e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie moŜe przekraczać ± 2 cm na kaŜde 100 m wykonanej
ławy.
6.3.3.
Sprawdzenie ustawienia krawęŜników
Przy ustawianiu krawęŜników naleŜy sprawdzać:
a) dopuszczalne odchylenia linii krawęŜników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± l cm na kaŜde 100 m
ustawionego krawęŜnika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawęŜnika od niwelety projektowanej, które wynosi ± l cm na kaŜde
100 m ustawionego krawęŜnika,
c) równość górnej powierzchni krawęŜników, sprawdzane przez przyłoŜenie w dwóch punktach na kaŜde 100m krawęŜnika,
trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią i przyłoŜoną łatą nie moŜe przekraczać 1 cm,
d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.
6.4.
Badania w czasie robót dla obrzeŜy chodnikowych
W czasie robót naleŜy sprawdzać wykonanie:
a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.2,
b) podłoŜa z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze Ŝwiru lub piasku -zgodnie z wymaganiami pkt. 5.3,
c) ustawienia betonowego obrzeŜa chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:
linii obrzeŜa w planie, które moŜe wynosić ± 2 cm na kaŜde 100 m długości obrzeŜa,
niwelety górnej płaszczyzny obrzeŜa , które moŜe wynosić ±1 cm na kaŜde 100 m długości obrzeŜa,
wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej spoiny na pełną
głębokość.
6.5.
Zakres badań dla wykonania ścieku z prefabrykatów
W czasie robót związanych z wykonaniem ścieku z prefabrykatów naleŜy sprawdzać:
wykop pod ławę,
gotową ławę,
ustawienie ścieku,
spoinowanie ścieku.
6.5.1.
Wykop pod ławę
NaleŜy sprawdzać, czy wymiary wykopu są zgodne z dokumentacją projektową oraz zagęszczenie podłoŜa na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoŜa powinno być zgodne z pkt. 5.3.
6.5.2.
Sprawdzenie wykonania ławy
Przy wykonywaniu ławy, badaniu podlegają:
a) linia ławy w planie, która moŜe się róŜnić od projektowanego kierunku o ± 2 cm na kaŜde 100 m ławy,
b) niweleta górnej powierzchni ławy, która moŜe się róŜnić od niwelety projektowanej o ± l cm na kaŜde 100 m ławy,
c) wymiary i równość lawy, sprawdzane w dwóch dowolnie wybranych punktach na kaŜde 100 m ławy, przy czym dopuszczalne
tolerancje wynoszą dla:
- wysokości (grubości) ławy ± 10% wysokości projektowanej,
- szerokości górnej powierzchni ławy ± 10% szerokości projektowanej,
- równości górnej powierzchni ławy l cm prześwitu pomiędzy powierzchnią ławy a przyłoŜoną czterometrową łatą.
6.5.3.
Sprawdzenie wykonania ścieku
Przy wykonaniu ścieku, badaniu podlegają:
a) niweleta ścieku, która moŜe róŜnić się od niwelety projektowanej o ± l cm na kaŜde 100 m wykonanego ścieku,
b) równość podłuŜna ścieku, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na kaŜde 100 m długości, która moŜe
wykazywać prześwit nie większy niŜ 0,8 cm pomiędzy powierzchnią ścieku a łatą czterometrową,
c) wypełnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt. 5, sprawdzane na kaŜdych 10 metrach wykonanego ścieku, przy czym
wymagane jest całkowite wypełnienie badanej spoiny,
d) grubość podsypki, sprawdzana co 100 m, która moŜe się róŜnić od grubości projektowanej o ± l cm.

7.

OBMIAR ROBÓT

7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.
7.2.
Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:
•
mb krawęŜnika kaŜdego rodzaju
•
mb podbudowy i nawierzchni kaŜdego rodzaju

8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1.

Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeŜeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.
8.2.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- wykonanie koryta pod ławę,
- wykonanie ławy,
- wykonanie podsypki.
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ROZLICZENIE ROBÓT.

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności w ST 00-01-00 „Wymagania ogólne" pkt. 9.
9.1.1.
Cena jednostki obmiarowej wykonania 1 m krawęŜnika obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta pod ławę,
wykonanie szalunku,
wykonanie ławy
wykonanie podsypki,
ustawienie krawęŜników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
wypełnienie spoin krawęŜników zaprawą,
zalanie spoin masą zalewową (w miejscach dylatacji i co 50m),
zasypanie zewnętrznej ściany krawęŜnika gruntem i ubicie,
przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji techniczne
9.1.2.
Cena jednostki obmiarowej wykonania 1 m betonowego obrzeŜa chodnikowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiałów,
wykonanie koryta,
rozścielenie i ubicie podsypki,
ustawienie obrzeŜa,
wypełnienie spoin,
obsypanie zewnętrznej ściany obrzeŜa,
wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
9.1.3.
Cena jednostki obmiarowej wykonania 1 m ścieku z elementów betonowych obejmuje:
prace pomiarowe i przygotowawcze,
dostarczenie materiałów,
wykonanie wykopu pod ławy,
wykonanie szalunku (dla ław betonowych z oporem),
wykonanie ławy (betonowej),
wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
ułoŜenie prefabrykatów ścieku z wypełnieniem spoin,
zalanie spoin zasypką cementowo piaskową lub bitumiczną masą zalewową,
zasypanie zewnętrznej ściany prefabrykatu lub krawęŜnika,
przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.
Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowej.
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14.

PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06711
PN-B-06712
PN-B-10021
PN-B-11111
PN-B-11112
PN-B-11113
PN-B-19701
PN-B32250
BN-88/6731-08
BN-74/6771-04
BN-80/6775-03/01

Roboty ziemne budowlane
Beton zwykły
Roboty betonowe i Ŝelbetowe
Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Cement. Transport i przechowywanie
Drogi samochodowe. Masa zalewowa
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
15. BN-80/6775-03/04
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa chodnikowe
16. BN-64/8845-02
KrawęŜniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
17. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.
18. Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich. Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa
1987.
19. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót , które zostaną
zrealizowane w ramach –– MODERNIZACJI ULICY BARLICKIEGO W IŁAWIE na działkach ewidencyjnych nr 210/4, 226/21,
226/16 z obrębu 3– w zakresie nawierzchni z betonowej kostki brukowej związanych z budową drogi dojazdowej i ciągów
pieszych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w p. 1.2.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z
betonowej kostki brukowej wibroprasowanej grubości 80 mm wg wskazań Dokumentacji projektowej.
Kostka betonowa gr 8 cm (kolor wg Dokumentacji projektowej):
•
drogi dojazdowe
Kostka betonowa gr 8 cm (kolor wg Dokumentacji projektowej);
•
chodniki
1
Koryto pod nawierzchnię w podłoŜu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłuŜnymi i
poprzecznymi. Wskaźnik zagęszczenia podłoŜa koryta nie powinien być mniejszy niŜ 0,97 według normalnej metody Proctopra.
2
Podsypka
Grubość podsypki po zagęszczeniu zgodna z dokumentacją projektową w zaleŜności od rodzaju nawierzchnią, zagęszczona i
wyprofilowana
3
Układanie nawierzchni
Z uwagi na róŜnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, moŜliwe jest ułoŜenie dowolnego wzoru.
Kostkę układa się na podsypce lub podłoŜu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm.
Kostkę naleŜy układać ok. 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety chodnika, gdyŜ w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zagęszczeniu.
Po ułoŜeniu kostki, szczeliny naleŜy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułoŜonych kostek przy u Ŝyciu
szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni
Do ubijania ułoŜonego chodnika stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibratory naleŜy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w
kierunku poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni chodnika nie wolno stosować walca.
Po ubiciu nawierzchni naleŜy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z
wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji – moŜe być zaraz oddany do uŜytku
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa
prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą
wibroprasowania z betonu niezbrojonego, niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się
kształtem, który umoŜliwia wzajemne przystawanie elementów.
1.4.2. KrawęŜnik
prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem
poprzecznym i długością nie większą niŜ 1,0 m.
1.4.3. Ściek
umocnione zagłębienie, poniŜej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę.
1.4.4. ObrzeŜe
element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.5. Spoina
odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi.
1.4.6. Szczelina dylatacyjna
odstęp dzielący duŜy fragment nawierzchni na sekcje w celu umoŜliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi
materiałami wypełniającymi.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST
00.01.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 2.
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2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa powinna mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu producenta:
odmiana:
•
- kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
•
- kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (górnej) zwykle
barwionej
•
grubości min. 4mm,
gatunek, w zaleŜności od wyglądu zewnętrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkości wad powierzchni, krawędzi i naroŜy:
gatunek 1,
klasa:
- klasa „50”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ 50 MPa,
- klasa „35”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ 35 MPa,
barwa:
•

kostka szara, z betonu niebarwionego,
kostka kolorowa z betonu barwionego- antracyt
wzór (kształt) kostki: :
prostokątna, Behaton,
grubość: 80 mm,
•
długość: od 140 mm do 280 mm,
•
szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niŜ 100 mm,
•
grubość: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubościami są: 60 mm, 80 mm i 100 mm.
PoŜądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz umoŜliwiały wykonanie warstwy o
szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię.
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i
Mostów). Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, a w przypadku
braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z
poniŜszymi wskazaniami:
-

kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchyłkami od wymiarów:
długość i szerokość
± 3,0 mm,
grubość
± 5,0 mm,
wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niŜ:
50 MPa, dla klasy „50”,
35 MPa, dla klasy „35”,
mrozoodporność: po 30 cyklach zamraŜania i rozmraŜania próbek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach zamraŜania i
rozmraŜania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie następujące warunki:
próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych,
łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych naroŜników i krawędzi, odprysków kruszywa itp. nie powinna
przekraczać 5% masy próbek nie zamraŜanych,
obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamraŜanych nie powinno być większe niŜ 20%,
nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%,
ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna przekraczać wartości:
3,5 mm, dla klasy „50”,
4,5 mm, dla klasy „35”,
szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej górnej, sprawdzona
wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niŜ 50 jednostek SRT,
wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu, krawędzie elementów powinny
być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądy zewnętrznego i
uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 1.
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych
występujących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia; naloty te powoli znikają w okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego betonowej kostki brukowej
Wymagania
Lp. Właściwości
(gatunek 1)
1
Stan powierzchni licowej:
jednorodna w danej partii
− - tekstura
niedopuszczalne
− - rysy i spękania
jednolity dla danej partii
− - kolor według katalogu producenta
dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia na
− - przebarwienia
pojedynczej kostce
Dopuszczalne
− - plamy, zabrudzenia niezmywalne wodą
niedopuszczalne
− - naloty wapienne
2
Uszkodzenia powierzchni bocznych:
1
− - dopuszczalna liczba w 1 kostce
30 mm x 10 mm
− - dopuszczalna wielkość (długość i szerokość)
3
Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroŜy
niedopuszczalne
przylicowych
4
Uszkodzenia krawędzi pionowych
2
− - dopuszczalna liczba w 1 kostce
20 mm x 6 mm
− - dopuszczalna wielkość (długość i głębokość)
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2.2.3. Składowanie kostek
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy czym podłoŜe
powinno być wyrównane i odwodnione.
2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
NaleŜy stosować następujące materiały:
a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię
mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B11113:1996 [2], cementu powszechnego uŜytku spełniającego wymagania PN-B-19701:1997 [4] i wody odmiany 1
odpowiadającej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5],
b) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 a),
c) do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej naleŜy stosować drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub
syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spełniające wymagania norm lub aprobat
technicznych,do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej naleŜy stosować wilgotną mieszankę cementowopiaskową 1:8 z materiałów spełniających wymagania wg 2.3 b) lub inny materiał zaakceptowany przez InŜyniera.
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się
na podłoŜu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [6].
2.4. KrawęŜniki, oporniki, obrzeŜa i ścieki
Do obramowania nawierzchni z kostek stosuje się:
krawęŜniki, obrzeŜa betonowe, wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonu wibroprasowanego posiadającego aprobatę
techniczną.
KrawęŜniki, obrzeŜa i ścieki ustawiane na:
-

a) ławach betonowych z oporem, spełniających wymagania wg ST 03.03.00 KRAWĘśNIKI, OBRZEśA BETONOWE podsypce
cementowo-piaskowej, spełniających wymagania wg 2.3a i 2.3b,
KrawęŜniki i obrzeŜa mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, rodzajów, odmian i
wielkości. NaleŜy układać je z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych.
Kruszywo i cement powinny być składowane i przechowywane wg 2.3.
2.5. Materiały do podbudowy ułoŜonej pod nawierzchnią z betonowej kostki brukowej
Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadać wymaganiom właściwej ST lub innym
dokumentom zaakceptowanym przez InŜyniera.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni
Układanie betonowej kostki brukowej moŜe odbywać się:
a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach,
b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, słuŜącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułoŜenia; urządzenie to, po skończonym
układaniu kostek, moŜna wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do przycinania kostek moŜna stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą).
Do zagęszczania nawierzchni z kostki naleŜy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną elastomerową, chroniące
kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroŜy.
Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom właściwych ST, wymienionych w pkcie 5.4
lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM) względnie opracowanym ST zaakceptowanym przez InŜyniera.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw naleŜy stosować betoniarki.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 4.
4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni
Betonowe kostki brukowe mogą być przewoŜone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi po osiągnięciu przez beton
wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem
się i uszkodzeniem.
Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego mogą słuŜyć wózki widłowe, którymi
moŜna dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki transportu moŜna wykorzystywać równieŜ dźwigi samochodowe.
Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w
czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw kostek (zaleŜnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety
z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. PoŜądane jest, aby palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu
samochodowego wyposaŜonym w dźwig do za- i rozładunku.
KrawęŜniki i obrzeŜa mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportowymi. KrawęŜniki betonowe naleŜy układać w pozycji
pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. KrawęŜniki kamienne naleŜy układać na podkładkach drewnianych, długością w
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kierunku jazdy. KrawęŜniki i obrzeŜa powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie
transportu.
Kruszywa moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.
Cement powinien być przewoŜony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].
Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych moŜna transportować dowolnymi środkami transportu w fabrycznie
zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, chroniących je przed zanieczyszczeniem.
Materiały do podbudowy powinny być przewoŜone w sposób odpowiadający wymaganiom właściwej ST.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 5.
5.2. PodłoŜe i koryto
Grunty podłoŜa powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i
ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową. Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być
wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami ST 03.03.00 KRAWĘśNIKI,
OBRZEśA BETONOWE . Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową
5.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub ST. Konstrukcja nawierzchni obejmuje ułoŜenie
warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie.
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i
wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują:
1. wykonanie podbudowy,
2. wykonanie obramowania nawierzchni (z krawęŜników, obrzeŜy i ew. ścieków),
3. przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej,
4. ułoŜenie kostek z ubiciem,
5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin,
6. wypełnienie szczelin dylatacyjnych,
7. pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej powinien być zgodny z dokumentacją
projektową.
Wykonanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom właściwej ST, np.:
a) ST-03.02.00 „PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE”,
5.5. Obramowanie nawierzchni
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub ST.
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to materiały do wykonania obramowań powinny odpowiadać
wymaganiom określonym w pkcie 2.4.
Ustawianie krawęŜników, obrzeŜy i ew. wykonanie ścieków przykrawęŜnikowych powinno być zgodne z wymaganiami zawartymi
w ST 04.10. KRAWĘśNIKI, OBRZEśA BETONOWE. KrawęŜniki i obrzeŜa zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do
układania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, poŜądane jest ułoŜenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia
szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawęŜników lub obrzeŜy.
5.6. Podsypka
Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub ST.
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3÷5 cm, a
wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości
podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm.
Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilŜonej podbudowie,
przy zachowaniu:
współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona
podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami
wibracyjnymi.
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni naleŜy ją polać wodą w
takiej ilości, aby woda zwilŜyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy moŜe wyprzedzać układanie
nawierzchni z kostek o około 20 m.
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w
podsypce.
5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.7.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz deseń ich układania powinny być zgodne z
dokumentacją projektową lub ST, a w przypadku braku wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje
do zaakceptowania InŜynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek,
2
InŜynier moŜe polecić Wykonawcy ułoŜenie po 1 m wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej.
5.7.2. Warunki atmosferyczne
UłoŜenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niŜszej
o
o
o
niŜ +5 C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0 C do +5 C, przy
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czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę naleŜy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami
ze słomy, papą itp.).
UłoŜenie 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 róŜne odcienie wybranego koloru kostki.
Układanie kostki moŜna wykonywać ręcznie lub mechanicznie.
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem kształtu lub
wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz róŜnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni
wykonywać przyuczeni brukarze.
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na duŜych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby układarka mogła przenosić
z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułoŜenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie moŜe
mieć duŜych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułoŜona na palecie w odpowiedni
wzór, bez dołoŜenia połówek i dziewiątek, przy czym kaŜda 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 krawęŜników.
Kostkę układa się około 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety, poniewaŜ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się.
Powierzchnia kostek połoŜonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać
od 3 mm do 5 mm powyŜej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyŜej korytek ściekowych (ścieków).
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawęŜnikach, obrzeŜach i studzienkach moŜna uŜywać 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 ułoŜonej na stałe. Przed
dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułoŜoną nawierzchnię na podsypce piaskowej naleŜy rozebrać i usunąć wraz z
podsypką.
Ubicie nawierzchni z kostek.
Ubicie nawierzchni naleŜy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do
ubicia nawierzchni nie wolno uŜywać walca.
Ubijanie nawierzchni naleŜy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym
kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłuŜnym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) naleŜy wymienić na kostki całe.
Spoiny.
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy dłuŜszymi bokami tych
o
kostek tworzyły z osią drogi kąt 45 , a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do
kierunku spadku podłuŜnego nawierzchni.
Po ułoŜeniu kostek, spoiny naleŜy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą wymagania pktu 2.3,
Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej wystarczającą płynność. Spoiny
moŜna 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 zwilŜona wodą. Zalewa powinna całkowicie
wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami.
Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową naleŜy zabezpieczyć przed zalaniem nią szczeliny dylatacyjne, wkładając
zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp.
Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię naleŜy starannie oczyścić; szczególnie dotyczy to nawierzchni
z kostek kolorowych i z róŜnymi deseniami układania.
Szczeliny dylatacyjne.
W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową, naleŜy
przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach zgodnych z dokumentacją projektową lub ST względnie nie
większych niŜ co 8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna umoŜliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń wywołanych
wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza niŜ 8 mm. Szczeliny te powinny być
wypełnione trwale zalewami i masami określonymi w pkcie 2.3 e). Szczeliny dylatacyjne poprzeczne naleŜy stosować dodatkowo
w miejscach, w których występuje zmiana sztywności podłoŜa (np. nad przepustami, przy przyczółkach mostowych, nad
szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca się wykonywać szczeliny podłuŜne przy ściekach wzdłuŜ jezdni.
5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-piaskową, po jej wykonaniu
naleŜy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po
o
upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niŜszej niŜ 15 C) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię
naleŜy oczyścić z piasku i moŜna oddać do uŜytku.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać:
a) w zakresie betonowej kostki brukowej
aprobatę techniczną,
certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech charakterystycznych kostek, w
przypadku Ŝądania ich przez InŜyniera,
wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg pktu 2.2.2.7),
b) w zakresie innych materiałów
-

-

sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych (krawęŜników, obrzeŜy),
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ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, które budzą wątpliwości InŜyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia InŜynierowi 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
Częstotliwość badań
Wartości dopuszczalne
badań i pomiarów
1
Sprawdzenie podłoŜa i koryta
ST 01.26.00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE KRAWĘśNIKI, OBRZEśA
BETONOWE
2
Sprawdzenie ew. podbudowy
Wg ST, norm, wytycznych,
wymienionych w pkcie 5.4
3
Sprawdzenie obramowania nawierzchni
ST 01.26.00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE KRAWĘśNIKI, OBRZEśA
BETONOWE
4
Sprawdzenie podsypki (przymiarem
BieŜąca kontrola w 10 punktach dziennej Wg pktu 5.6; odchyłki od
liniowym lub metodą niwelacji)
działki roboczej: grubości, spadków i
projektowanej grubości ±1 cm
cech konstrukcyjnych w porównaniu z
dokumentacją pro-jektową i specyfikacją
5
Badania wykonywania nawierzchni z
kostki
a) zgodność z dokumentacją
Sukcesywnie na kaŜdej działce roboczej
projektową
b) połoŜenie osi w planie (sprawdzone
Co 100 m i we wszystkich punktach
Przesunięcie od osi
geodezyjnie)
charakterystycznych
projektowa-nej do 2 cm
c) rzędne wysokościowe (pomierzone
Co 25 m w osi i przy krawędziach oraz Odchylenia:
+1 cm; -2 cm
instrumentem pomiarowym)
we
wszystkich
punktach
charakterystycznych
d) równość w profilu podłuŜnym (wg
Jw.
Nierówności do 8 mm
BN-68/8931-04 [9] łatą czterometrową)
e) równość w przekroju poprzecznym
Jw.
Prześwity mię-dzy łatą a po(sprawdzona łatą profilową z powierzchnią do 8 mm
ziomnicą i pomiarze prześwitu klinem cechowanym oraz przymiarem
liniowym względnie metodą
niwelacji)
f) spadki poprzeczne (sprawdzone me- Jw.
Odchyłki od do-kumentacji
todą niwelacji)
pro-jektowej do 0,3%
g) szerokość nawierzchni (sprawdzona Jw.
Odchyłki od sze-rokości
przymiarem liniowym)
projekto-wanej do ±5 cm
h) szerokość i głębokość wypełnienia
W 20 punktach charakterystycznych
Wg pktu 5.7.5
spoin i szczelin (oględziny i pomiar
dziennej działki roboczej
przymiarem liniowym po wykruszeniu dług. 10 cm)
i) sprawdzenie koloru kostek i desenia Kontrola bieŜąca
Wg
dokumenta-cji
ich ułoŜenia
projektowej lub decyzji InŜyniera
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
Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, prawidłowości desenia,
nawierzchni, krawęŜników, obrzeŜy, ścieków
kolorów kostek, spękań, plam, deformacji, wy-kruszeń, spoin i szczelin
2 Badanie połoŜenia osi nawierzchni w planie
Geodezyjne sprawdzenie połoŜenia osi co 25 m i w punktach
charakterystycznych (dopuszczalne przesunięcia wg tab. 2, lp. 5b)
3 Rzędne wysokościowe, równość podłuŜna i
Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych (wg metod i
poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokość
do-puszczalnych wartości podanych w tab. 2, lp. od 5c do 5g)
4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i szczelin w
Wg pktu 5.5 i 5.7.5
nawierzchni, pomiędzy krawęŜnikami,
obrzeŜami, ściekami oraz wypełnienie spoin i
szczelin
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:
2
m (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kaŜdego rodzaju betonowej kostki brukowej
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8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
-

•
•
•
•
•

przygotowanie podłoŜa i wykonanie koryta,
ewentualnie wykonanie podbudowy,
ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawęŜniki, obrzeŜa, ścieki,
wykonanie podsypki pod nawierzchnię,
ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych.

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8. ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” oraz niniejszej ST.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
2

Cena wykonania 1 m nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
przygotowanie podłoŜa i wykonanie koryta,
dostarczenie materiałów i sprzętu,
wykonanie podsypki,
ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek,
ułoŜenie i ubicie kostek,
wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
pielęgnację nawierzchni,
przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzętu.

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

PN-B-11112:1996
PN-B-11113:1996
PN-B-11213:1997
PN-B-19701:1997
PN-B-32250:1988
BN-88/6731-08
BN-80/6775-03/04

8.
9.

BN-64/8931-01
BN-68/8931-04

Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawęŜniki uliczne, mostowe i drogowe
Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Cement. Transport i przechowywanie
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
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8.
9.
10.
11.
12.

PN-EN 12606-1
PN-EN 1426
PN-EN 1427
PN-S-96504
BN-68/8931-04

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie zawartości parafiny. Metoda destylacyjna.
Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie penetracji igłą.
Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury mięknienia. Metodą Pierścień i Kula.
Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych.
Drogi samochodowe. Pomiar równości planografem i łatą.

10.2. Inne dokumenty
13. „Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe. Wytyczne oznaczania
odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych metodą pełzania pod
obciąŜeniem statycznym. IBDiM - Zeszyt 48/1995.
15. Procedury badań do projektowania składu i kontroli mieszanek mineralno – asfaltowych – IBDiM, Warszawa 2002, Zeszyt
64.
16. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. EmA-99. Zeszyt Nr 60, Warszawa 1999.
17. „Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe”. IBDiM – Zeszyt 54, 1997 r.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót , które zostaną
zrealizowane w ramach –– MODERNIZACJI ULICY BARLICKIEGO W IŁAWIE na działkach ewidencyjnych nr 210/4, 226/21,
226/16 z obrębu 3– w zakresie nawierzchni z betonowej kostki brukowej związanych z budową dróg rowerowych i ciągów
pieszych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w p. 1.2.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z
betonowej kostki brukowej wibroprasowanej grubości 80 mm i 60mm wg wskazań Dokumentacji projektowej.
Kostka betonowa gr 8 cm (kolor wg Dokumentacji projektowej):
•
drogi dojazdowe
Kostka betonowa gr 8 cm (kolor wg Dokumentacji projektowej);
•
chodniki
1
Koryto pod nawierzchnię w podłoŜu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłuŜnymi i
poprzecznymi. Wskaźnik zagęszczenia podłoŜa koryta nie powinien być mniejszy niŜ 0,97 według normalnej metody Proctopra.
2
Podsypka
Grubość podsypki po zagęszczeniu zgodna z dokumentacją projektową w zaleŜności od rodzaju nawierzchnią, zagęszczona i
wyprofilowana
3
Układanie nawierzchni
Z uwagi na róŜnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, moŜliwe jest ułoŜenie dowolnego wzoru.
Kostkę układa się na podsypce lub podłoŜu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm.
Kostkę naleŜy układać ok. 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety chodnika, gdyŜ w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zagęszczeniu.
Po ułoŜeniu kostki, szczeliny naleŜy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułoŜonych kostek przy u Ŝyciu
szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni
Do ubijania ułoŜonego chodnika stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibratory naleŜy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w
kierunku poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni chodnika nie wolno stosować walca.
Po ubiciu nawierzchni naleŜy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z
wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji – moŜe być zaraz oddany do uŜytku
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa
prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą
wibroprasowania z betonu niezbrojonego, niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się
kształtem, który umoŜliwia wzajemne przystawanie elementów.
1.4.2. KrawęŜnik
prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem
poprzecznym i długością nie większą niŜ 1,0 m.
1.4.3. Ściek
umocnione zagłębienie, poniŜej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę.
1.4.4. ObrzeŜe
element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.5. Spoina
odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi.
1.4.6. Szczelina dylatacyjna
odstęp dzielący duŜy fragment nawierzchni na sekcje w celu umoŜliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi
materiałami wypełniającymi.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST
00.01.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 2.
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2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa powinna mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu producenta:
odmiana:
- kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
- kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (górnej) zwykle barwionej
grubości min. 4mm,
gatunek, w zaleŜności od wyglądu zewnętrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkości wad powierzchni, krawędzi i naroŜy:
gatunek 1,
klasa:
- klasa „50”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ 50 MPa,
- klasa „35”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ 35 MPa,
barwa:
kostka szara, z betonu niebarwionego,
kostka kolorowa z betonu barwionego- antracyt
wzór (kształt) kostki: :
prostokątna, Behaton,
grubość: 80 mm,
•
długość: od 140 mm do 280 mm,
•
szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niŜ 100 mm,
•
grubość: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubościami są: 60 mm, 80 mm i 100 mm.
PoŜądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz umoŜliwiały wykonanie warstwy o
szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię.
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i
Mostów). Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, a w przypadku
braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z
poniŜszymi wskazaniami:
-

kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchyłkami od wymiarów:
długość i szerokość
± 3,0 mm,
grubość
± 5,0 mm,
wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niŜ:
50 MPa, dla klasy „50”,
35 MPa, dla klasy „35”,
mrozoodporność: po 30 cyklach zamraŜania i rozmraŜania próbek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach zamraŜania i
rozmraŜania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie następujące warunki:
próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych,
łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych naroŜników i krawędzi, odprysków kruszywa itp. nie powinna
przekraczać 5% masy próbek nie zamraŜanych,
obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamraŜanych nie powinno być większe niŜ 20%,
nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%,
ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna przekraczać wartości:
3,5 mm, dla klasy „50”,
4,5 mm, dla klasy „35”,
szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej górnej, sprawdzona
wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niŜ 50 jednostek SRT,
wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu, krawędzie elementów powinny
być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądy zewnętrznego i
uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 1.
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych
występujących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia; naloty te powoli znikają w okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego betonowej kostki brukowej
Wymagania
Lp. Właściwości
(gatunek 1)
1
Stan powierzchni licowej:
jednorodna w danej partii
− - tekstura
niedopuszczalne
− - rysy i spękania
jednolity dla danej partii
− - kolor według katalogu producenta
dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia na
− - przebarwienia
pojedynczej kostce
Dopuszczalne
− - plamy, zabrudzenia niezmywalne wodą
niedopuszczalne
− - naloty wapienne
2
Uszkodzenia powierzchni bocznych:
1
− - dopuszczalna liczba w 1 kostce
30 mm x 10 mm
− - dopuszczalna wielkość (długość i szerokość)
3
Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroŜy
niedopuszczalne
przylicowych
4
Uszkodzenia krawędzi pionowych
2
− - dopuszczalna liczba w 1 kostce
20 mm x 6 mm
− - dopuszczalna wielkość (długość i głębokość)

ST 03.04.00// 3
Autorska Pracownia Architektury CAD sp.z o.o.

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEśONE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
MODERNIZACJI ULICY BARLICKIEGO W IŁAWIE na działkach ewidencyjnych nr 210/4, 226/21, 226/16 z
obrębu 3
ST-03.04.00

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ (CPV 45233220-7)

2.2.3. Składowanie kostek
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy czym podłoŜe
powinno być wyrównane i odwodnione.
2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
NaleŜy stosować następujące materiały:
a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię
mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B11113:1996 [2], cementu powszechnego uŜytku spełniającego wymagania PN-B-19701:1997 [4] i wody odmiany 1
odpowiadającej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5],
b) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 a),
c) do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej naleŜy stosować drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub
syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spełniające wymagania norm lub aprobat
technicznych,do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej naleŜy stosować wilgotną mieszankę cementowopiaskową 1:8 z materiałów spełniających wymagania wg 2.3 b) lub inny materiał zaakceptowany przez InŜyniera.
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się
na podłoŜu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [6].
2.4. KrawęŜniki, oporniki, obrzeŜa i ścieki
Do obramowania nawierzchni z kostek stosuje się:
krawęŜniki, obrzeŜa betonowe, wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonu wibroprasowanego posiadającego aprobatę
techniczną.
KrawęŜniki, obrzeŜa i ścieki ustawiane na:
-

a) ławach betonowych z oporem, spełniających wymagania wg ST 03.03.00 KRAWĘśNIKI, OBRZEśA BETONOWE podsypce
cementowo-piaskowej, spełniających wymagania wg 2.3a i 2.3b,
KrawęŜniki i obrzeŜa mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, rodzajów, odmian i
wielkości. NaleŜy układać je z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych.
Kruszywo i cement powinny być składowane i przechowywane wg 2.3.
2.5. Materiały do podbudowy ułoŜonej pod nawierzchnią z betonowej kostki brukowej
Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadać wymaganiom właściwej ST lub innym
dokumentom zaakceptowanym przez InŜyniera.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni
Układanie betonowej kostki brukowej moŜe odbywać się:
a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach,
b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, słuŜącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułoŜenia; urządzenie to, po skończonym
układaniu kostek, moŜna wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do przycinania kostek moŜna stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą).
Do zagęszczania nawierzchni z kostki naleŜy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną elastomerową, chroniące
kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroŜy.
Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom właściwych ST, wymienionych w pkcie 5.4
lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM) względnie opracowanym ST zaakceptowanym przez InŜyniera.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw naleŜy stosować betoniarki.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 4.
4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni
Betonowe kostki brukowe mogą być przewoŜone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi po osiągnięciu przez beton
wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem
się i uszkodzeniem.
Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego mogą słuŜyć wózki widłowe, którymi
moŜna dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki transportu moŜna wykorzystywać równieŜ dźwigi samochodowe.
Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w
czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw kostek (zaleŜnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety
z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. PoŜądane jest, aby palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu
samochodowego wyposaŜonym w dźwig do za- i rozładunku.
KrawęŜniki i obrzeŜa mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportowymi. KrawęŜniki betonowe naleŜy układać w pozycji
pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. KrawęŜniki kamienne naleŜy układać na podkładkach drewnianych, długością w
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kierunku jazdy. KrawęŜniki i obrzeŜa powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie
transportu.
Kruszywa moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.
Cement powinien być przewoŜony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].
Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych moŜna transportować dowolnymi środkami transportu w fabrycznie
zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, chroniących je przed zanieczyszczeniem.
Materiały do podbudowy powinny być przewoŜone w sposób odpowiadający wymaganiom właściwej ST.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 5.
5.2. PodłoŜe i koryto
Grunty podłoŜa powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i
ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową. Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być
wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami ST 03.03.00 KRAWĘśNIKI,
OBRZEśA BETONOWE . Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową
5.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub ST. Konstrukcja nawierzchni obejmuje ułoŜenie
warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie.
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i
wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują:
1. wykonanie podbudowy,
2. wykonanie obramowania nawierzchni (z krawęŜników, obrzeŜy i ew. ścieków),
3. przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej,
4. ułoŜenie kostek z ubiciem,
5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin,
6. wypełnienie szczelin dylatacyjnych,
7. pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej powinien być zgodny z dokumentacją
projektową.
Wykonanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom właściwej ST, np.:
a) ST-03.02.00 „PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE”,
5.5. Obramowanie nawierzchni
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub ST.
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to materiały do wykonania obramowań powinny odpowiadać
wymaganiom określonym w pkcie 2.4.
Ustawianie krawęŜników, obrzeŜy i ew. wykonanie ścieków przykrawęŜnikowych powinno być zgodne z wymaganiami zawartymi
w ST 04.10. KRAWĘśNIKI, OBRZEśA BETONOWE. KrawęŜniki i obrzeŜa zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do
układania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, poŜądane jest ułoŜenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia
szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawęŜników lub obrzeŜy.
5.6. Podsypka
Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub ST.
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3÷5 cm, a
wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości
podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm.
Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilŜonej podbudowie,
przy zachowaniu:
współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona
podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami
wibracyjnymi.
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni naleŜy ją polać wodą w
takiej ilości, aby woda zwilŜyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy moŜe wyprzedzać układanie
nawierzchni z kostek o około 20 m.
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w
podsypce.
5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.7.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz deseń ich układania powinny być zgodne z
dokumentacją projektową lub ST, a w przypadku braku wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje
do zaakceptowania InŜynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek,
2
InŜynier moŜe polecić Wykonawcy ułoŜenie po 1 m wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej.
5.7.2. Warunki atmosferyczne
UłoŜenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niŜszej
o
o
o
niŜ +5 C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0 C do +5 C, przy
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czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę naleŜy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami
ze słomy, papą itp.).
UłoŜenie 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 róŜne odcienie wybranego koloru kostki.
Układanie kostki moŜna wykonywać ręcznie lub mechanicznie.
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem kształtu lub
wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz róŜnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni
wykonywać przyuczeni brukarze.
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na duŜych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby układarka mogła przenosić
z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułoŜenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie moŜe
mieć duŜych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułoŜona na palecie w odpowiedni
wzór, bez dołoŜenia połówek i dziewiątek, przy czym kaŜda 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 krawęŜników.
Kostkę układa się około 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety, poniewaŜ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się.
Powierzchnia kostek połoŜonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać
od 3 mm do 5 mm powyŜej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyŜej korytek ściekowych (ścieków).
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawęŜnikach, obrzeŜach i studzienkach moŜna uŜywać 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 ułoŜonej na stałe. Przed
dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułoŜoną nawierzchnię na podsypce piaskowej naleŜy rozebrać i usunąć wraz z
podsypką.
Ubicie nawierzchni z kostek.
Ubicie nawierzchni naleŜy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do
ubicia nawierzchni nie wolno uŜywać walca.
Ubijanie nawierzchni naleŜy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym
kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłuŜnym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) naleŜy wymienić na kostki całe.
Spoiny.
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy dłuŜszymi bokami tych
o
kostek tworzyły z osią drogi kąt 45 , a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do
kierunku spadku podłuŜnego nawierzchni.
Po ułoŜeniu kostek, spoiny naleŜy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą wymagania pktu 2.3,
Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej wystarczającą płynność. Spoiny
moŜna 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 zwilŜona wodą. Zalewa powinna całkowicie
wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami.
Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową naleŜy zabezpieczyć przed zalaniem nią szczeliny dylatacyjne, wkładając
zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp.
Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię naleŜy starannie oczyścić; szczególnie dotyczy to nawierzchni
z kostek kolorowych i z róŜnymi deseniami układania.
Szczeliny dylatacyjne.
W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową, naleŜy
przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach zgodnych z dokumentacją projektową lub ST względnie nie
większych niŜ co 8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna umoŜliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń wywołanych
wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza niŜ 8 mm. Szczeliny te powinny być
wypełnione trwale zalewami i masami określonymi w pkcie 2.3 e). Szczeliny dylatacyjne poprzeczne naleŜy stosować dodatkowo
w miejscach, w których występuje zmiana sztywności podłoŜa (np. nad przepustami, przy przyczółkach mostowych, nad
szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca się wykonywać szczeliny podłuŜne przy ściekach wzdłuŜ jezdni.
5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-piaskową, po jej wykonaniu
naleŜy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po
o
upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niŜszej niŜ 15 C) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię
naleŜy oczyścić z piasku i moŜna oddać do uŜytku.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać:
a) w zakresie betonowej kostki brukowej
aprobatę techniczną,
certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech charakterystycznych kostek, w
przypadku Ŝądania ich przez InŜyniera,
wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg pktu 2.2.2.7),
b) w zakresie innych materiałów
-

-

sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych (krawęŜników, obrzeŜy),
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ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, które budzą wątpliwości InŜyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia InŜynierowi 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
Częstotliwość badań
Wartości dopuszczalne
badań i pomiarów
1
Sprawdzenie podłoŜa i koryta
ST 01.26.00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE KRAWĘśNIKI, OBRZEśA
BETONOWE
2
Sprawdzenie ew. podbudowy
Wg ST, norm, wytycznych,
wymienionych w pkcie 5.4
3
Sprawdzenie obramowania nawierzchni
ST 01.26.00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE KRAWĘśNIKI, OBRZEśA
BETONOWE
4
Sprawdzenie podsypki (przymiarem
BieŜąca kontrola w 10 punktach dziennej Wg pktu 5.6; odchyłki od
liniowym lub metodą niwelacji)
działki roboczej: grubości, spadków i
projektowanej grubości ±1 cm
cech konstrukcyjnych w porównaniu z
dokumentacją pro-jektową i specyfikacją
5
Badania wykonywania nawierzchni z
kostki
a) zgodność z dokumentacją
Sukcesywnie na kaŜdej działce roboczej
projektową
b) połoŜenie osi w planie (sprawdzone
Co 100 m i we wszystkich punktach
Przesunięcie od osi
geodezyjnie)
charakterystycznych
projektowa-nej do 2 cm
c) rzędne wysokościowe (pomierzone
Co 25 m w osi i przy krawędziach oraz Odchylenia:
+1 cm; -2 cm
instrumentem pomiarowym)
we
wszystkich
punktach
charakterystycznych
d) równość w profilu podłuŜnym (wg
Jw.
Nierówności do 8 mm
BN-68/8931-04 [9] łatą czterometrową)
e) równość w przekroju poprzecznym
Jw.
Prześwity mię-dzy łatą a po(sprawdzona łatą profilową z powierzchnią do 8 mm
ziomnicą i pomiarze prześwitu klinem cechowanym oraz przymiarem
liniowym względnie metodą
niwelacji)
f) spadki poprzeczne (sprawdzone me- Jw.
Odchyłki od do-kumentacji
todą niwelacji)
pro-jektowej do 0,3%
g) szerokość nawierzchni (sprawdzona Jw.
Odchyłki od sze-rokości
przymiarem liniowym)
projekto-wanej do ±5 cm
h) szerokość i głębokość wypełnienia
W 20 punktach charakterystycznych
Wg pktu 5.7.5
spoin i szczelin (oględziny i pomiar
dziennej działki roboczej
przymiarem liniowym po wykruszeniu dług. 10 cm)
i) sprawdzenie koloru kostek i desenia Kontrola bieŜąca
Wg
dokumenta-cji
ich ułoŜenia
projektowej lub decyzji InŜyniera
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
Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, prawidłowości desenia,
nawierzchni, krawęŜników, obrzeŜy, ścieków
kolorów kostek, spękań, plam, deformacji, wy-kruszeń, spoin i szczelin
2 Badanie połoŜenia osi nawierzchni w planie
Geodezyjne sprawdzenie połoŜenia osi co 25 m i w punktach
charakterystycznych (dopuszczalne przesunięcia wg tab. 2, lp. 5b)
3 Rzędne wysokościowe, równość podłuŜna i
Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych (wg metod i
poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokość
do-puszczalnych wartości podanych w tab. 2, lp. od 5c do 5g)
4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i szczelin w
Wg pktu 5.5 i 5.7.5
nawierzchni, pomiędzy krawęŜnikami,
obrzeŜami, ściekami oraz wypełnienie spoin i
szczelin
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:
2
m (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kaŜdego rodzaju betonowej kostki brukowej
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8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
-

przygotowanie podłoŜa i wykonanie koryta,
ewentualnie wykonanie podbudowy,
ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawęŜniki, obrzeŜa, ścieki,
wykonanie podsypki pod nawierzchnię,
ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych.

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8. ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” oraz niniejszej ST.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
2

Cena wykonania 1 m nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
przygotowanie podłoŜa i wykonanie koryta,
dostarczenie materiałów i sprzętu,
wykonanie podsypki,
ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek,
ułoŜenie i ubicie kostek,
wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
pielęgnację nawierzchni,
przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzętu.

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

PN-B-11112:1996
PN-B-11113:1996
PN-B-11213:1997
PN-B-19701:1997
PN-B-32250:1988
BN-88/6731-08
BN-80/6775-03/04

8.
9.

BN-64/8931-01
BN-68/8931-04

Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawęŜniki uliczne, mostowe i drogowe
Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Cement. Transport i przechowywanie
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
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WSTĘP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbiorze robót polegających wykonaniu kształtowania terenów
zielonych, nowych nasadzeń, oraz zabezpieczenia istniejącej zieleni.
1.2.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną
zrealizowane w ramach zadania –– MODERNIZACJI ULICY BARLICKIEGO W IŁAWIE na działkach ewidencyjnych nr 210/4,
226/21, 226/16 z obrębu 3– w zakresie robót polegających na wykonaniu wykonaniu warstwy humusu, zakładaniem trawników
obsianiem trawą pasów w obrębie drogi.
1.3.

Ogólne wymagania dotyczące Robót

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST.
1.3.1.
Informacje dla Wykonawcy
Wykonawca przed rozpoczęciem prac ma obowiązek sprawdzić zgodność wszystkich dokumentacji projektowych dotyczących
zakresu podejmowanych prac. W przypadku stwierdzenia rozbieŜności czy nieprawidłowości Wykonawca zobowiązany jest do
poinformowania o tym osoby prowadzącej nadzór autorski nad projektem.
1.3.2.
Pielęgnacja powykonawcza i odbiór projektu
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia (na swój koszt) listy powstałych z jego winy ubytków i uszkodzeń, a następnie
przekazania jej osobie upowaŜnionej do odbioru projektu w ustalonym terminie po odbiorze prac.
Wszystkie ubytki i uszkodzenia mające związek z uŜyciem niewłaściwych materiałów i technik wykonania, które wystąpią w
okresie pielęgnacji powykonawczej, zostaną usunięte na koszt Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do określenia terminu
usunięcia usterek.

2.

MATERIAŁY

Materiałami są
- humus pozyskany z robót przygotowawczych,
- nasiona traw.
2.1.

Humus

Humus powinien być ziemią urodzajną o zawartości od 3 do 20% składników organicznych. Humus powinien być pozbawiony
kamieni większych od 5 cm i wolny od zanieczyszczeń obcych. Jako humus naleŜy wykorzystać miejscową ziemię urodzajną
zdjętą przy wykonywaniu robót ziemnych
2.2.

Nasiona traw

Wybór gatunku naleŜy dostosować do warunków miejscowych, tj. do rodzaju gleby i stopnia jej nawilgocenia. Najlepiej nadają się
do tego celu specjalne mieszanki traw wieloletnich, mających gęste i drobne korzonki. Jeśli Kierownik Projektu nie ustali inaczej,
to do obsiania skarp naleŜy uŜyć uniwersalnej mieszanki traw.
2.3.

Składowanie materiałów

Czas pomiędzy wykopaniem materiału roślinnego z jego sadzeniem naleŜy skrócić do minimum.
JeŜeli rośliny nie mogą być posadzone w dniu ich dostarczenia na miejsce wysadzania, materiał powinien być rozpakowany,
przechowywany w ocienionym miejscu, podlewany, zaś rośliny bez kontenera zadołowane z korzeniami przysypanymi
substratem.
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na zabezpieczenia systemu korzeniowego i pędów przed uszkodzeniem. Wszelkie
uszkodzenia roślin będą zabezpieczane i oczyszczane, w uzasadnionych przypadkach dokonywane zamiany zniszczonych
egzemplarzy na koszt Wykonawcy

rośliny kopane z bryłą korzeniową – system korzeniowy naleŜy przenosić z substratem w którym rosła roślina i starannie
opakować odpowiednim materiałem; bryła korzeniowa powinna być nienaruszona, wolna od chwastów i starannie
zabezpieczona do momentu zakończenia sadzenia;

rośliny z uprawy kontenerowej powinny rosnąć co najmniej jeden pełen sezon wegetacyjny w kontenerach z których będą
sadzone, mieć dobrze wykształcony, ale nie przerośnięty system korzeniowy, prawidłowo rozwiniętą, zgodną z opisem
część nadziemną; przerośnięty, zbyt gęsty system korzeniowy naleŜy przed posadzeniem rozluźnić nie uszkadzając go;
przed wysadzeniem rośliny dobrze nawodnić

3.
3.1.

SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprzęt, wszystkie narzędzia i maszyny, potrzebne do wykonania prac, a następnie usuwa je
z terenu budowy, kiedy przestają być niezbędne do wykonania prac. Kontroluje stan maszyn, narzędzi i materiałów oraz
odpowiada za nie podczas trwania robót. NaleŜy uŜywać tylko maszyn i narzędzi dostosowanych do warunków panujących na
placu budowyi odpowiednich dla poszczególnych prac.
W sąsiedztwie istniejących drzew oraz w miejscach o ograniczonym dostępie naleŜy uŜywać tylko narzędzi ręcznych.
3.2.

Sprzęt do wykonania

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:
− glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,
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kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników,
TRANSPORT
Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”.
4.2.

Transport i przechowywanie roślin

Transport materiałów moŜna dokonać dowolnym środkiem transportu. Zanieczyszczenia powstałe podczas przygotowania
humusu do powtórnego zabudowania naleŜy odwieźć. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania nawierzchni jezdni w stanie
czystym przez biezące usuwanie resztek humusu naniesionych kołami pojazdów oraz rozsypanych w trakcie prowadzenia robót.

5.
5.1.

WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania Robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”.”.
5.2.

Trawniki

Zasady zakładania trawnika - trawniki z siewu zakładane będą przez wysiew mieszanki nasion na odpowiednio przygotowanym
gruncie.
Mieszanka traw /shadow/ – trawnik z siewu. Mieszanka do zastosowania w warunkach głębokiego cienia pod koronami drzew.
Skład: Lolium perenne 20%, Festuca rubra commutata 30%, Festuca rubra trichophylla, 30%, Poa pratensis 10%, Deschampsia caespitosa
10%.
Zasady wykonania - mieszanki nasion naleŜy wysiać w październiku lub w marcu/kwietniu przy odpowiedniej wilgotności
2
podłoŜa. Nasiona wysiewa się w ilości 20g/m lub według wskazań producenta mieszanki. Siew naleŜ przeprowadzać na krzyŜ, a
następnie powierzchnię przeznaczoną pod siew lekko zagrabić. MoŜna powierzchnię zwałować.
2
Na powierzchniach oznaczonych w Załączniku nr 1 jako B2/il.szt./T/m /gdzie B2 – bylina z gatunku Viola odorata, T – trawnik z
2
siewu do miejsc cienistych i zajmowana przez niego powierzchnia/ naleŜy przyjąć gęstość siewu 10g/m . Wysokość koszenia
dostosować do rozmiarów bylin leśnych, aby nie dopuścić do ich zniszczenia.
2
W okolicy projektowanego amfiteatru /powierzchnia 272m / dopuszczalne jest zastosowanie mieszanki typowej, gdyŜ
nasłonecznienie tej części parku jest większe, niŜ na pozostałym obszarze.
5.1.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:
− teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,
− przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniŜony w stosunku do gazonów lub krawęŜników
o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm),
− teren powinien być wyrównany i splantowany,
− ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i starannie wyrównana,
− kompost naleŜy rozłoŜyć równą warstwą grubości 1cm
− przed siewem nasion trawy ziemię naleŜy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić,
− siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,
− okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,
2
− na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m ,
2
− na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m ,
− przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,
− po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych
warunków dla podsiąkania wody. JeŜeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, moŜna juŜ nie stosować wału
gładkiego,
− mieszanka nasion trawnikowych gotowa.
5.2.1.
Przygotowanie terenu pod zadarnienia i trawnik
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac z naleŜytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wiedzy zawodowej oraz zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie wykonawstwa.
5.2.2.
Przygotowanie warstwy powierzchniowej
NaleŜy usunąć z powierzchniowej warstwy gleby wszystkie kamienie większe niŜ 50mm, a takŜe ok. 80% kamieni mniejszych niŜ
50mm Inne niepoŜądane materiały, takie, jak gałęzie, kamienie i grudy ziemi większe niŜ 50mm oraz inne odpady równieŜ
powinny zostać usunięte z terenu. Warstwa powierzchniowa gleby o grubości 50mm, na obszarze przeznaczonym pod
zadarnienia powinna cechować się dobrą strukturą, rozdrobnieniem. Teren powinien być wyrównany, a spadki muszą zostać
wyprofilowane tak, aby zapewniały odpływ wody od budynków, murków i innych elementów zagospodarowania terenu i
eliminowały potencjalną moŜliwość tworzenia zastoisk. Wszystkie tereny przeznaczone pod zadarnienia muszą zostać tak
przygotowane (zapewniony odpowiedni drenaŜ), aby nie stagnowała na nich woda.
5.1.2. Pielęgnacja trawników
NajwaŜniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie:
− pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm,
− następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczała wysokości 10 do 12 cm,
− ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego
nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski moŜna przyjąć pierwszą połowę października),
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koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach czasu, przy czym
częstość koszenia i wysokość cięcia, naleŜy uzaleŜniać od gatunku wysianej trawy,
− środki chwastobójcze o selektywnym działaniu naleŜy stosować z duŜą ostroŜnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od
załoŜenia trawnika.
Trawniki wymagają nawoŜenia – na projektowanym terenie zalecane jest nawoŜenie wyłącznie nawozami
organicznymi np. kompostem, poniewaŜ nawozy chemiczne zwiększają zasolenie gleby.
−

6.
6.1.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:
− oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,
3
− określenia ilości zanieczyszczeń (w m ),
− pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę,
− wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi,
− prawidłowego uwałowania terenu,
− zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
− gęstości zasiewu nasion,
− prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania,
− okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,
− dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych źdźbeł trawy.
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:
− prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”),
− obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.

7.

OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”.
7.1.

Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:
2
•
m (metr kwadratowy) wykonania: trawników i kwietników wieloletnich, wykonania posadzenia krzewów, wykonania
wycięcia krzewów

8.
8.1.

ODBIÓR ROBÓT
Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeŜeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej
2

9.1.1.
Cena wykonania 1 m trawnika obejmuje:
− roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, rozścielenie ziemi urodzajnej – humus miejscowy, zakładanie trawników,
− pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawoŜenie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-G-98011
BN-73/0522-01
BN-76/9125-01

Torf rolniczy
Kompost fekaliowo-torfowy
Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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1.

WSTĘP

1.1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej.
1.2.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną
zrealizowane w ramach zadania – PROJEKT MODERNIZACJI ULICY BARLICKIEGO W IŁAWIE.– w zakresie wykonania i
odbioru robót polegających na montaŜu sieci zewnętrznej kanalizacyjnej deszczowej.
1.3.

Zakres Robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu kanalizacji deszczowej i obejmują:
• budowę kanałów z rur PCV-litego lub PP klasy SN8 lub SN10
• budowę studzienek ściekowych ulicznych z tworzywa sztucznego fi 600 mm z koszem osadczym bez syfonu,
• studnie rewizyjne z kręgów betonowych fi 1200 mm,
1.3.1.
Sieć kanalizacji deszczowa
Odprowadzenie wód opadowych z modernizowanej ulicy Barlickiego w Iławie będzie zrealizowane zgodnie z warunkami
technicznymi nr BU.7332-26/10 wydane 28.09.2010 przez Urząd Miasta Iławy Wydział BieŜącego Utrzymania.
Przyłącze projektuje się wykonać z przewodu PCV-litego SN8 lub PP SN10.
1.3.2.
Projektowana sieć kanalizacyjna deszczowa
Projektuje się sieć odwodnienie deszczowego z ulicy Barlickiego poprzez włączenie się do dwóch następujących istniejących
studzienek deszczowych:
do studzienki Sdistn.1 (D57) usytuowanej w łączniku pomiędzy obwodnicą północną, a ul.Barlickiego(dz.nr 3-190/13;3414/5);
-

do studzienki Sdistn.2 (D46) od strony ulicy Dąbrowskiego(dz. nr 3-210/4).

Sieć projektuje się wykonać z przewodów o średnicy 0,16-0,3m z PCV-litego w klasie SN8 lub PP SN8 lub SN10, w przypadku
przykrycia poniŜej 1m.
Studzienki w punktach węzłowych (na skrzyŜowaniach ulic, na załamaniu sieci i końcówkach sieci) będą wykonane z kręgów
Ŝelbetowych dn1200mm z włazami typu cięŜkiego D400 z zamknięciem. Na kaŜdej projektowanej studzience naleŜy zamontować
płytę wraz z pierścieniem odciąŜającym.
Wszystkie włazy dn600 projektuje się z herbem miasta Iławy.
Wpusty uliczne na sieci będą wykonane ze studzienek z tworzywa sztucznego 600(wyposaŜonych w pierścień odciąŜający) z
kratą uliczną typu cięŜkiego.
Istniejące włazy w modernizowanej ulicy naleŜy wymienić na włazy Ŝeliwne w klasie obciąŜenia D400 z zamknięciem i herbem
miasta Iławy.
Bilans wód opadowych w ulicy Barlickiego:
Obliczenia ilości wód opadowych wykonane będzie za pomocą wzoru:
Q=ψxφxqxF

(l/sek.)

gdzie:
ψ – współczynnik opóźnienia spływu
φ – współczynnik spływu powierzchniowego
q – natęŜenie deszczy miarodajnego
F – powierzchnia zlewni (ha)

Przyjęto współczynniki:
-

współczynnik opóźnienia spływu (powierzchni F<1,0 ha) = 1,0

-

współczynnik spływu powierzchniowego:

-

natęŜenie deszczu, przyjęto:

•

•

kostka brukowa = 0,80;

q=0,013(l/sm2);

Powierzchnia zlewni:
-jezdnia asfaltowa,chodniki-L=4300m2=0,43ha
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Q = ψ x φ x q x F= 1,0x0,8x0,013x4300=44,72 (l/sek.).

1.4.

Określenia podstawowe.

1.4.1.
Kanalizacja grawitacyjna
System kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile cięŜkości.
1.4.2.
Kanalizacja ciśnieniowa
System kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje wskutek ciśnienia wytworzonego przez pompy. Ścieki
odprowadzane są grawitacyjnie z budynku do przepompowni, z której przez zespół pompowy przepompowywane są przewodami
ciśnieniowymi do umieszczonego wyŜej przewodu kanalizacji grawitacyjnej.
1.4.3.
Kolektor ogólnospławny
Główny kanał kanalizacji miejskiej odprowadzający ścieki komunalne; wody deszczowe do odbiornika.
1.3.4.
Przykanalik
Przewód odpływowy z budynku do sieci kanalizacyjnej.
1.3.5.
Studzienka kanalizacyjna
Obiekt inŜynierski występujący na sieci kanalizacyjnej ( na długości przewodu lub w węźle) przeznaczony do kontroli stanu
kanału i wykonania prac eksploatacyjnych mających na celu utrzymanie prawidłowego przepływu.
1.3.6.
Kineta
Koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.
1.3.7.
PodłoŜe naturalne
PodłoŜe naturalne z drobnoziarnistego gruntu.
1.3.8.
PodłoŜe naturalne z podsypką
PodłoŜe naturalne z gruntu zagęszczonego, z podsypką z gruntu drobnoziarnistego, albo podłoŜe naturalne z określonym
rodzajem podsypki wymaganej ze względu na materiał z którego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami
technicznymi producenta tych rur.
1.3.9.
PodłoŜe wzmocnione
PodłoŜe na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoŜa moŜe polegać na wymianie gruntu na piasek lub Ŝwir albo wykonanie
ławy betonowej lub specjalnej konstrukcji.
1.3.10. Podsypka
Materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką.
1.3.11. Obsypka
Materiał gruntowy między podłoŜem lub podsypką, otaczający przewód kanalizacyjny.
1.3.12. Zasypka
Warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią obsypki i terenem.
1.3.13. Przepompownia ścieków
Przepompownie ścieków (lub wód deszczowych) stosowane są w systemach kanalizacji grawitacyjnej, gdy obszar objęty tą
kanalizacją moŜe być skanalizowany jedynie poprzez zastosowanie jednej lub kilku przepompowni ścieków (lub wód
deszczowych). Przepompownie ścieków (lub wód deszczowych) mogą być jednokomorowe lub z wydzielonymi zbiornikami
czerpalnymi, oddzielonymi ścianami szczelnymi od pomieszczeń pomp.
1.3.14. Osadnik wód opadowych
Obiekt, w którym następuje częściowe osadzenie zawiesin znajdujących się w wodach opadowych kanalizacji deszczowej
1.3.15. Wpust deszczowy
Urządzenie do odbioru wód opadowych spływających z powierzchni terenu do kanału

2.

MATERIAŁY

UWAGA
WSZELKIE NAZWY WŁASNE PRODUKTÓW I MATERIEŁÓW PRZYWOŁANE W SPECYFIKACJI SŁUśĄ OKREŚLENIU POśĄDANEGO
STANDARDU WYKONANIA I OKREŚLENIU WŁAŚCIWOŚCI I WYMOGÓW TECHNICZNYCH ZAŁOśONYCH W DOKUMENTACJI
TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIĄZAŃ.
DOPUSZCZA SIĘ ZAMIENNE ROZWIĄZANIA ( W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTÓW) POD WARUNKIEM:
•
SPEŁNIENIA TYCH SAMYCH WŁŚCIWOŚCI TECHNICZNYCH
•
PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIĄZAŃ NA PIŚMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA)
•
UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA I INSPEKTORA BUDOWY

2.1.

Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00-01-00 „Wymagania ogólne" pkt.2. Wszystkie zakupione przez
wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu , powinny być
zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposaŜone w takie dokumenty na Ŝyczenie Inspektora
Nadzoru.
Materiałami stosowanymi do wykonania instalacji deszczowej są:
•
Rury 0,160-0.315m z PCV-litego w klasie SN8 lub PP w klasachSN8 i SN10.
•
Studzienki ściekowe ∅ 600mm bez syfonu i z koszem osadczym.
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Studnie rewizyjne z kręgów betonowych fi 1200mm z włazami typu cięŜkiego.

Materiał kanałów kanalizacji deszczowej.

Kanał grawitacyjny zaprojektowano z rur kielichowych PVC-litych w klasie SN8 (lub PP w klasie SN10 przy przykryciu poniŜej
1m) ∅160,∅200, ∅250, ∅315 klasy S SDR34 na podsypce piaskowej o złączach kielichowych na uszczelkę gumową, o
2
powierzchni zewnętrznej gładkiej, o jednorodnej strukturze ścianki rur i kształtek, o sztywności obwodowej 8 kN/m . W miejscach
zbliŜeń do innych mediów zaprojektowano rury ochronne PVC. Na kanale zaprojektowano studnie włazowe oraz inspekcyjne z
tworzywa o średnicy ∅600 bez syfonu i koszem osadczym (włazy klasy D400). Przejścia przewodów przez ścianki
zaprojektowano jako szczelne.
2.3.

Studzienki kanalizacji deszczowej.

Zastosowano w związku z tym typowe rozwiązania w postaci studzienek betonowych dn1200mm z włazami dn600 D400 z
zamknięciem i herbem miasta Iławy. Studzienki naleŜy wyposaŜyć w pierścienie odciąŜające.
Oznakowane studzienek zgodnie normą EN PN-93/H74124. Zwieńczenia studzienek kanalizacyjnych naleŜy wykonać zgodnie z
normą PrPN-EN 124. Studzienki zaprojektowano jako studzienki betonowe z betonu klasy B45, beton mrozoodporny o
nasiąkliwości max 4%. Studzienki naleŜy zaizolować 2 x bitizolem „R” i 2 x abizolem „P”. Zewnętrzne powłoki izolacyjne zaleŜne są
od zewnętrznych warunków korozyjnych i naleŜy je wykonać wg PN-S2/B-01801 i PN-86/B-01811 oraz zgodnie z Instrukcją ITB nr 240 i
259. Wszystkie styki kręgów łączone na uszczelkę gumową , zatarte na gładko z obu stron zaprawą cementową M-7.
Kręgi betonowe i fundamenty wyposaŜone fabrycznie w stopnie złazowe wg PN-64/H-74086.
Przejścia przez przegrody budowlane oraz ściany studzienek naleŜy wykonać jako szczelne.
Wpusty uliczne ∅600 z osadnikiem i kratą uliczną o wym.300mmx500mm w klasie obciąŜenia D400,wyposaŜone w pierścienie
lub stoŜki odciąŜające.
2.3.1.
Stopnie włazowe
Powinny być stosowane stopnie Ŝeliwne odpowiadające wymaganiom normy PN-64/H-74086. Dopuszcza się stosowanie klamer
stalowych, zabezpieczonych przed korozją wg PN-70/H-97051
2.3.2.
Beton
Beton hydrotechniczny klasy B45 powinien być zgodny z wymaganiami normy BN-62/6738-07 i PN-88/B-06250.
2.3.3.
Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać warunkom normy PN-90/B-14501.
2.3.4.
. Kruszywo na podsypkę
Podsypka pod studzienki, komory, rurociągi moŜe być wykonana z tłucznia lub Ŝwiru. UŜyty materiał na podsypkę powinien
odpowiadać wymaganiom norm: PN-86/B-06712, BN-66/6774-01 i BN-84/6774-02.
2.4.

Składowanie materiałów

2.4.1.
Rury przewodowe
Rury naleŜy przechowywać w połoŜeniu poziomym na.płaskim, równym podłoŜu, w sposób gwarantujący zabezpieczenie ich
przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie warunków bhp. Warstwy rur naleŜy przedzielić listwami
drewnianymi przy czym listwy te powinny być grubsze od wystających części. Rury stalowe moŜna przechowywać w wiązkach lub
luzem.
2.4.2.
Włazy, stopnie i skrzynki uliczne
Włazy, stopnie i skrzynki mogą być przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji działających korodująco. Składowiska
powinny być utwardzone i odwodnione. Włazy powinny być posegregowane wg klas.
2.4.3.
Kręgi
Kręgi naleŜy składować na placach lub gruncie nieutwardzonym wyrównanym i odwodnionym pod warunkiem, Ŝe nacisk kręgów
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie
powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umoŜliwić dostęp do poszczególnych stosów -wyrobów lub pojedynczych
kręgów.
2.4.4.
Kruszywo
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliŜej wykonywanego odcinka wodociągu. PodłoŜe składowiska
powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego
składowania i poboru.
2.4.5.
Cement
Cement powinien być przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdować się silosy w ilości zapewniającej ciągłość robót.
Składowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamkniętych. Składowany cement musi być
bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moŜe być dłuŜszy niŜ 3 miesiące.

3.

SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00-01-00 „Wymagania ogólne"

4.
4.1.

TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00-01-00 „Wymagania ogólne" .
4.2.

Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w połoŜeniu poziomy. Rury powinny być ładowane obok siebie
na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu
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nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. Rury powinny być podparte na
całej długości. Wysokość podkładów powinna uwzględniać maksymalna średnicę kielicha. Załadunek i rozładunek rur powinien być
prowadzony ze szczególną uwagą. Podczas prac przeładunkowych rur nie naleŜy rzucać, a szczególną ostroŜność naleŜy
zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i niŜszej. Przy wielowarstwowym układaniu rur
górna warstwa nie moŜe przewyŜszać ścian środka transportu o więcej niŜ 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu.
4.3.

Transport włazów kanałowych, stopni i skrzynek ulicznych

Włazy, stopnie i skrzynki mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w czasie
transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Włazy typu cięŜkiego mogą być przewoŜone luzem, natomiast typu
lekkiego oraz stopnie i skrzynki naleŜy łączyć w jednostki ładunkowe i układać je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno
umoŜliwiać uŜycie sprzętu mechanicznego do rozładunku.
4.4.

Transport kręgów

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla
zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewoŜonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przekładek, rozpór i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. Liczba prefabrykatów ułoŜonych na środku
transportowym powinna być dostosowana do wytrzymałości betonu i warunków zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. Podnoszenie i
opuszczanie kręgów 0,8; 1,2 i 1,4 naleŜy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na
obwodzie prefabrykatu.
4.5.

Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, które nie spowodują:
- segregacji składników,
- zmiany składu mieszanki,
- zanieczyszczenia mieszanki,
- obniŜenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych oraz zapewnią właściwy czas
transportu umoŜliwiający prawidłowe wbudowanie i zagęszczenie mieszanki.
4.6.

Transport kruszywa

Kruszywa uŜyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi środkami. Wykonawca zapewni środki transportowe w ilości
gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, w miarę postępu robót. Wykonawca zapewni transport. cementu luzem samochodami cementowozami, natomiast transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi cement przed wilgocią.

5.
5.1.

WYKONANIE ROBÓT.
Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00-01-00 „Wymagania ogólne".
5.2.

Roboty przygotowawcze

Przewody sieci kanalizacyjnych powinny być układane w ziemi zgodnie z projektem po wytyczeniu przez uprawnionego geodetę.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych,
kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzędnymi sprawdzanymi przez słuŜby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaŜe Inspektorowi
Nadzoru. W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów atmosferycznych powinny być
zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki:
a) górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegający teren;
b) powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umoŜliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający
do wykopu;
c) w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość.
5.2.1.
Sytuacyjno - wysokościowe wyznaczenie wykonywanych elementów kanalizacji deszczowej
Projektowaną oś przewodu naleŜy oznaczyć w terenie po wyznaczeniu przez uprawnionego geodetę osi drogi. Oś przewodu
oznaczyć w sposób trwały i widoczny, z załoŜeniem ciągu reperów roboczych. Punkty na osi trasy naleŜy oznaczyć za pomocą
drewnianych palików, które naleŜy wbić na kaŜdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30 - 50m. Na kaŜdym
odcinku naleŜy utrwalić co najmniej 3 punkty. Paliki świadki wbija się po dwóch stronach wykopu, tak aby istniała moŜliwość
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze naleŜy osadzać w ścianach budynków
w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych naleŜy nawiązać do reperów sieci państwowej.
5.3.

Roboty ziemne

Wykopy
•
Wymagania
Wykop otwarty naleŜy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-l0736.,
•
Stateczność wykopu, wykonanego zgodnie z PN -B-I0736 powinna być zabezpieczona poprzez:
zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego ścian,
utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopów nieoszalowanych.
•
Dopuszcza się niestosowanie oszalowania wykopów w gruntach spoistych o głębokości - 2 m; w pozostałych gruntach
1 m pod warunkiem gdy: nie występują wody gruntowe a teren przy wykopie nie jest obciąŜony nasypem w pasie o
szerokości równej co najmniej głębokości wykopu. Jeśli w obrębie klina odłamu ścian wykopu odbywa się komunikacja,
powinna być zastosowana odpowiednia obudowa.
•
To samo dotyczy wykopów jeśli w obrębie klina odłamu ścian wykopu znajdują się fundamenty budowli posadowionych
powyŜej dna wykopu.
•
Wydobywany grunt powinien być składowany po jednej stronie wykopu lub być wywieziony na odkład.
•
Minimalna szerokość wykopu w świetle ewentualnej obudowy powinna być dostosowana do szerokości obiektów
podziemnych.

ST 03.01.00/ 5
Autorska Pracownia Architektury CAD sp. z o.o.

Wszelkie prawa autorskie zastrzeŜone

TOM IV
ST-03.01.00

MODERNIZACJA ULICY BARLICKIEGO W IŁAWIE
na działkach o numerze ewidencyjnym : 210/4,226/21,226/16 w obrębie 3.
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
ROBOTY W ZAKRESIE SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ (CPV 45232410-9)

Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniŜej połoŜonego punktu rurociągu przesuwając się stopniowo do
góry. Wykonanie obrysu wykopu naleŜy dokonać przez ułoŜenie przy jego krawędziach bali lub dyli deskowania w ten
sposób, aby jednocześnie były ustalone odcinki robocze. Elementy te naleŜy przytwierdzić kołkami lub klamrami
•
Grunt uŜyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom projektowym wg PN-B-03020. Grunt ten moŜe być
gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawierać materiałów
mogących uszkodzić przewód, gruntów zbrylonych, gruzu i śmieci. Zasypkę wykopu naleŜy przeprowadzić zgodnie z
pkt. 8 normy PN-B-I0736.
•
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym powinno
być ono na poziomie wyŜszym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu
naleŜy wykonać bezpośrednio przed ułoŜeniem przewodów. Grunt dna wykopu nie powinien być naruszony. W dnie
wykopu powinny być wykonane zagłębienia pod kielichy Usunięcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie
•
Podczas montaŜu przewodu wykop powinien być odwodniony.
•
PodłoŜe naturalne lub wzmocnione powinno być zgodne z dokumentacją projektową. Szerokość obsypki powinna być
równa szerokości wykopu. Minimalna grubość obsypki powinna wynosić 30 cm powyŜej wierzchu rury. Dobór
właściwego gruntu oraz dokładne zagęszczanie obsypki i zasypki jest podstawowym warunkiem stabilności przewodu i
nawierzchni.
•
W zaleŜności od rodzaju gruntu powinny być stosowane następujące rodzaje przygotowania podłoŜa:
bez podsypki z przewodami ułoŜonymi bezpośrednio na wyrównanym i ukształtowanym dnie wykopu,
z podsypką wynoszącą 10 cm w normalnych warunkach gruntowych i. 15 cm w gruncie skalistym i twardym.
•
W sytuacji, gdy nośność dna wykopu jest niewystarczająca, np.: w gruntach niestabilnych, do których zalicza się torf lub
kurzawkę, powinno być wymienione na podłoŜe wzmocnione, takie jak: piasek, Ŝwir, beton lub konstrukcje wykonane z
pali z belkami poprzecznymi.
•
PodłoŜa powinny spełniać wymagania pkt. 5 normy PN-B-I0736.
•
Oś przewodu w wykopie powinna być wytyczona i oznakowana.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyŜujące się lub biegnące równolegle z wykopem
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.
Roboty ziemne obejmują wykonanie wykopów tymczasowych pod kanały, studzienki rewizyjne. Wykopy naleŜy rozpocząć od
najniŜszego punktu kolektora, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z wykopu w dół po jego dnie.
Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i ręczne połączone z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku.
Wydobyty grunt i gruz składowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiędzy krawędzią wykopu a stopką odkładu,
wolnego pasa terenu o szerokości co najmniej 1m dla komunikacji. Urobek z wykopu naleŜy odwieźć na miejsce wybrane przez
wykonawcę. Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane, z chwilą osiągnięcia głębokości większej niŜ Im. od
poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20m. W trakcie realizacji robót ziemnych naleŜy nad otwartymi wykopami
ustawiać łaty celownicze, umoŜliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu .oraz kontrolę rzędnych dna. Łaty
celownicze naleŜy montować nad wykopem na wysokości ok. Im. nad powierzchnią terenu w odstępach wynoszących ok. 30m.
Łaty powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie projektowanej osi przewodu. Górne krawędzie celowników naleŜy ustawić
zgodnie z rzędnymi projektowanymi za pomocą niwelatora. PołoŜenie celowników naleŜy sprawdzać codziennie przed
rozpoczęciem robót montaŜowych. Wykopy naleŜy wykonać otwarte umocnione. Szerokość wykopu musi być dostateczna dla
montaŜu sieci. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spód wykopu
naleŜy pozostawić na poziomie wyŜszym od rzędnych projektowych o około 2-5cm, a w gruntach nawodnionych o .ok. 20cm.
Wykop naleŜy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej naleŜy wykonać
bezpośrednio przed ułoŜeniem podsypki piaskowo -Ŝwirowej lub elementów dennych kanału. Tolerancja dla rzędnych dna wykopu
nie powinna przekraczać 3cm dla gruntów zwięzłych, 5cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja
szerokości wykopu wynosi 5cm. PodłoŜe wykopu powinno być suche, tj. o takiej wilgotności, która pozwala na wyprofilowanie go
wg kształtu spodu przewodu. PodłoŜe naleŜy zabezpieczyć przed:
•
spływem wód z powierzchni terenu przyległego do wykopu
•
rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe, za pomocą rowka o głębokości 0,2-0,3m., studzienek
wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu, w celu umoŜliwienia wypompowania gromadzącej się w nich wody
•
dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej, przez obniŜenie jej zwierciadła o co najmniej 0,50m. poniŜej
poziomu podłoŜa naturalnego.
Badania podłoŜa naturalnego wykonać zgodnie z wymaganiami normy BN-83/8836-02. W warunkach ruchu ulicznego, juŜ w
momencie trasowania wykopów, naleŜy przewidzieć konieczność przykrycia wykopów pomostami dla przejścia pieszych i
przejazdu.
•

5.3.1.
Odwodnienie wykopów na czas budowy
Odwodnienie wykopów liniowych naleŜy realizować przy uŜyciu igłofiltrów w przypadku występowania wysokich wód gruntowych.
Przewiduje się zastosowanie zestawu igłofiltrów Jg-81 z agregatami pompowymi AS-81. Część filtra igłofiltra powinna znajdować
się około 1,0m poniŜej dna wykopu. Zakres odwodnień naleŜy kaŜdorazowo uzgodnić z kierownikiem budowy oraz inspektorem
nadzoru inwestorskiego i rozliczyć w ramach kosztorysu powykonawczego
5.4.

Przygotowanie podłoŜa

Rodzaj podłoŜa jest zaleŜny od rodzaju gruntu w wykopie. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoŜe
naleŜy wykonać z warstwy Ŝwiru lub tłucznia z piaskiem grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułoŜonymi sączkami odwadniającymi. W
gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podłoŜe naleŜy wykonać zgodnie z indywidualną dokumentacją projektową
zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca dokona zagęszczenia wykonywanego podłoŜa do Is nie mniej niŜ 0,95.
5.5.

Roboty montaŜowe

5.5.1.
Warunki ogólne
Głębokość ułoŜenia przewodów podano w projekcie. Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych
oraz od ściany budowli powinna być zgodna z dokumentacją. Roboty budowlane - konstrukcje komór, obetonowanie przewodów
wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną
Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych” cz. II z
zachowaniem przepisów BHP. Przy układaniu rur kanalizacyjnych naleŜy przestrzegać wytycznych technologicznych producenta
rur. Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy zgłosić poszczególnym uŜytkownikom uzbrojenia podziemnego o terminie
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prowadzenia robót i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas wykonania robót.
5.5.2.
Wytyczne wykonania przewodów i rur ochronnych
Rury, kształtki, uszczelki studzienki kanalizacyjne, zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych powinny być sprawdzone
przed montaŜem, czy spełniają wymagania projektowe, czy są oznakowane i czy nie są uszkodzone. Materiały powinny być
składowane zgodnie z zaleceniami producentów, w miejscach zapewniających im czystość.
Rury kielichowe powinny być układane kielichami w stronę przeciwną niŜ kierunek przepływu ścieków.
Przewody przebiegające poprzecznie pod drogą, nie powinny zmniejszać stateczności i nośności podłoŜa oraz nawierzchni drogi
a takŜe naruszać skrajni drogi, przy przestrzeganiu wymagań stosownych rozporządzeń
SkrzyŜowanie przewodów kanalizacyjnych z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia terenu, nie powinno naruszać
bezpieczeństwa posadowienia tych przewodów.
5.5.3.
Prace montaŜowe rurociągów
Technologia budowy musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków kanałów. Kanały wykonywać z rur kielichowych z PCV,
łączonych na uszczelki gumowe klasy SN8(lub PP SN10 przy przykryciu poniŜej 1m). Spadki i głębokości posadowień kanału
powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków
przewodów. Do budowy przewodów w wykopie otwartym moŜna przystąpić po odbiorze wykopu i podłoŜa na odcinku co najmniej
30m. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, naleŜy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz
sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Rury
naleŜy układać zawsze kielichami lub wpustami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. KaŜda rura po ułoŜeniu zgodnie z
osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoŜa na całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umoŜliwienia właściwego uszczelnienia złączy.
Poszczególne rury naleŜy unieruchomić przez obsypanie ziemią po środku długości rury i mocno podbić z obu stron NaleŜy
sprawdzić prawidłowość ułoŜenia rury (oś i spadek) za pomocą łat celowniczych, łaty mierniczej i pionu. Odchyłka osi ułoŜonego
przewodu od osi projektowanej nie moŜe przekraczać 20mm. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie
moŜe przekraczać l0mm.
Przejście rur PCV przez ściany Ŝelbetowe w tulejach ochronnych. Uzbrojenie kanalizacji stanowią studnie rewizyjne Ŝelbetowe i
studzienki z tworzyw sztucznych. Studnie Ŝelbetowe wykonać z kręgów Ŝelbetowych wibroprasowanych, przykryte płytą
pokrywową z włazem kanalizacyjnym typu cięŜkiego oŜebrowanym klasy C 250 w ciągach pieszych i trawnikach, w jezdniach
klasy D 400. W kręgach Ŝelbetowych osadzić stopnie włazowe. Kręgi łączyć przy uŜyciu zaprawy cementowej. Kinety wykonać do
połowy wysokości zgodnie z kształtem rur oraz powyŜej w wysokości ¼ wysokości rur odcinkiem pionowym. Spadek powierzchni
dna w kierunku kinety 5%.Dla studni zlokalizowanych w jezdniach bezwzględnie stosować pierścienie odciąŜające. Rzędne góry
włazów dostosować do planowanego terenu.
Po zakończeniu robót montaŜowych kanalizacji przed jej zakryciem, przeprowadzić badanie szczelności – przewody zaślepić na
wylotach, napełnić wodą i sprawdzić szczelność przez oględziny.
Kanalizacja podlega sprawdzeniu przez „kamerowanie”.
Kanały układać na podłoŜu piaszczystym o grubości 15 cm, z wyprofilowanym rowkiem pod rury z kątem podparcia rury minimum
90 stopni i obsypać piaskiem o warstwie 20 cm
Na odcinku występowania wód gruntowych na trasie przyłącza kanalizacji przed wykonaniem podsypki z piasku wykonać podłoŜe
betonowe gr 10 cm z betonu B10. Przejścia rur PCV przez ściany Ŝelbetowe wykonać w tulejach ochronnych.
Roboty ziemne obejmują wykonanie wykopów tymczasowych pod kanały, studzienki rewizyjne i komorę odcinającą.
Roboty obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem wykopu, jego odwodnieniem i zabezpieczeniem, składowaniem i
transportem gruntu oraz zasypaniem wykopu.
Rury powinny być układane na odpowiedniej podsypce o grubości 20 cm z materiału, który powinien spełniać następujące
wymagania:
nie powinny występować cząstki o wymiarach powyŜej 20 mm,
materiał nie moŜe być zmroŜony,
nie moŜe zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.
Kanały i rurociągi naleŜy układać w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy kanałów naleŜy stosować rury PVC klasy
S lub innych o analogicznych parametrach i właściwościach.
W celu zabezpieczenia rurociągu przed zniszczeniem i przemieszczeniem, naleŜy wykonać odpowiednią obsypkę przewodu,
która musi być prowadzona aŜ do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 0,20 m (po zagęszczeniu) powyŜej wierzchu rury.
Zagęszczenie moŜe być wykonane sposobem mechanicznym. Wskazany jest sprzęt zagęszczający, który moŜe pracować w tym
samym czasie po obu stronach przewodu. Aby uniknąć osiadania gruntu pod drogami zasypkę zagęścić do 95% zmodyfikowanej
wartości Proctora. Ostatnia warstwa obsypki rurociągu powinna być wykonana z tego samego materiału jak obsypka rury, aŜ do
wysokości 0,3 m powyŜej powierzchni rury. Zasypka musi być wykonana z materiałów i w taki sposób by spełniała wymagania
struktury nad rurociągiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenów zielonych). Pozostała część wypełnienia moŜe być
wykonana za pomocą gruntu rodzimego jeśli maksymalne wielkości cząstek nie przekraczają 300 mm.
W trakcie zagęszczania nadsypki przy układaniu przewodów, po wyjęciu igłofiltrów zastosowanych w wykopach w celu ich
odwodnienia, naleŜy zbadać stopień zagęszczania nadsypki. Zagęszczanie zasypki wykonać naleŜy pod nadzorem geologa
potwierdzającego uzyskanie przez kaŜdą warstwę wymaganego stopnia zagęszczenia. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na
staranność wykonania prac montaŜowych. W miejscach w których nie moŜna było zachować normatywnej głębokości przykrycia
kanalizacji ( wynika to z ukształtowania terenu i projektowanego uzbrojenia), kanał naleŜy ocieplić pianką poliuretanową. Przy
robotach ziemnych naleŜy zwrócić szczególną uwagę na zagęszczenie gruntu przy wykonywanych kaskadach.
Badanie i odbiór końcowy naleŜy prowadzić zgodnie z normą PN-84/B-10735 „Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.”
Rurociąg z PE oznakować taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną.
Ze względu na zastosowanie zbiorników bezodpływowych produkowanych fabrycznie, naleŜy zainstalować je ściśle wg instrukcji
montaŜu dostarczonej przez producenta,
wykopy jamiste o skarpach nachylonych lub pionowych ubezpieczonych,
podłoŜe pod zbiorniki stanowić na płyta Ŝelbetowa lub betonowa o grubości i wymiarach określona w projekcie
posadowienia zbiorników branŜy konstrukcyjnej,
montaŜ zbiorników oczyszczalni sposobem mechanicznym w gotowym wykopie.
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5.5.4.
Próba szczelności.
Przed zasypaniem rurociągi poddać próbie szczelności i zinwentaryzować geodezyjne. Badania i odbiór końcowy prowadzić
naleŜy zgodnie z normą PN-92/B-10735 „Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Lokalizacja studzienek
kanalizacyjnych, trasy i spadki przewodów wg części graficznej opracowania.
5.5.5.
Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne naleŜy wykonać zgodnie z warunkami zawartymi w normie PN-92/B-10729. Pod studzienki
kanalizacyjne naleŜy wykonać podbudowę.
Na przewodach kanalizacyjnych nieprzełazowych naleŜy stosować studzienki kanalizacyjne przy kaŜdej zmianie kierunku, spadku
i przekroju a takŜe w odległościach nieprzekraczających: 35m na kanałach o średnicy DN = 0,15 m, 50m na kanałach o średnicy
DN>0,15 m.
Studzienki kanalizacyjne dzielą się na: włazowe i niewłazowe. Minimalna średnica wewnętrzna studzienek niewłazowych,
przeznaczonych do obsługi kanału z poziomu terenu przy pomocy odpowiedniego sprzętu, powinna wynosić 315 mm, minimalna
średnica studzienek włazowych, powinna wynosić 1000 mm. Średnice studzienek kanalizacyjnych naleŜy przyjmować wg PN-B10729 i PN-EN 476.W Polsce obowiązuje zasada, Ŝe komora robocza studzienki włazowej powinna mieć średnicę nominalną
wewnętrzną od DN/ID 1000 a komin włazowy średnią nominalną wewnętrzną DN/ID 800.
Norma PN-EN 476 dopuszcza studzienki włazowe o średnicy nominalnej wewnętrznej 800≤ DN/ID < 1000 i głębokość max 3000
mm słuŜące do okazjonalnego wejścia człowieka wyposaŜonego w uprząŜ dla kontroli sprzętu czyszczącego, kontrolnego i
badawczego.
Studzienki kanalizacyjne mogą być wykonane z kręgów betonowych z betonu klasy B45, beton mrozoodporny o nasiąkliwości
max 4%. Wysokość komory roboczej studzienki kanalizacyjnej nie powinna być mniejsza niŜ 2 m. Dopuszcza się wysokość do 1,8
m, gdy wymaga tego głębokość kanału oraz warunki ukształtowania terenu. Komora robocza powinna mieć spocznik nachylony w
kierunku kinety
Stopnie złazowe lub inne rozwiązania zejść, powinny być zamocowane w ścianach komory roboczej oraz komina włazowego DN
800 ÷ 1000, zgodnie z PN-B-10729.
Zwieńczenia studzienek kanalizacyjnych oraz wpustów ściekowych, powinny mieć odpowiednią klasę, uzaleŜnioną od
usytuowania w przekroju drogi i obciąŜenia ruchem drogowym, zgodnie z PN-EN 124.
Włazy kanałowe (kominy włazowe), powinny być zlokalizowane od strony napływu ścieków, zawsze po tej samej stronie osi
kanału.
Studzienki (połączeniowe i przelotowe) projektuje się wykonać jako złoŜone z elementów prefabrykowanych, betonowych i
Ŝelbetowych o średnicy 1200 i 1500 mm przykrytych płytą pokrywową z włazem kanalizacyjnym typu cięŜkiego klasy C 250 w
ciągach pieszych i trawnikach i klasy D 400 w jezdniach. Dla studni zlokalizowanych w jezdniach bezwzględnie zastosować
pierścienie odciąŜające.
Z uwagi na istniejące warunki gruntowe zastosować studnie z prefabrykowanym dnem. Studnie fi 1500 zastosować dla kanalizacji
ułoŜonej na głębokości ponad 5 m
Regulację wysokości włazów w dostosowaniu do niwelety jezdni naleŜy przeprowadzić zastosowaniu pierścieni dystansowych
,łączonych przy pomocy zaprawy cementowej, o grubości warstwy połączeniowej do 10 mm.
Kanałowe obiekty, takie jak: komory kaskadowe, studzienki przepadowe, separatory, przepompownie, syfony i wyloty ścieków,
powinny być wykonane zgodnie z indywidualnymi rozwiązaniami projektowymi lub dobrane z katalogów producentów.
Studzienki kanalizacyjne włazowe, powinny spełniać wymagania norm: PN-B-10729 i PN-EN 476
5.5.6.
Izolacje
Zabezpieczenie
1.5.4.2. Studzienki powinny być z zewnątrz zabezpieczone przed korozją w sposób odpowiadający rodzajowi i stopniowi agresywności
środowiska, przy czym:
- izolacja powierzchniowa studzienek powinna stanowić szczelną jednolitą powłokę, przywierającą do zewnętrznej powierzchni ścian,
sięgać 0,5 m ponad najwyŜszy poziom wód w terenie, a połączenia izolacji pionowej i poziomej oraz styki powinny zachodzić
wzajemnie na siebie na szerokość co najmniej 0,1 m,
- okładziny zabezpieczające izolację komór i studzienek powinny sięgać co najmniej 0,1 m powyŜej izolacji pionowej, a spoiny ich
powinny być dokładnie wypełnione.
Powłoki izolacyjne powierzchni komór i studzienek naleŜy wykonywać w oparciu o normę PN-82/B-01801 i PN-86/B-01811 oraz
Instrukcję ITB nr 240 i 259. W środowisku słabo agresywnym, niezaleŜnie od czynnika agresji, komory i studzienki naleŜy
zabezpieczyć przez zagruntowanie bitizolem R oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorąco wg PN58/C-96177.
W środowisku silnie agresywnym (z uwagi na duŜą róŜnorodność i bardzo duŜy przedział natęŜenia czynnika agresji) Wykonawca
uzgodni sposób zabezpieczenia powierzchni komór i studzienek i rur z Inspektorem Nadzoru.
5.5.7.
Wpusty deszczowe
Studzienki ściekowe wykonać w konstrukcji prefabrykowanej betonowej z osadnikiem bez syfonu. Studzienki wykonać z rur o
średnicy 600mm. Minimalna głębokość osadnika 0,5 m. Wpusty zaopatrzyć w stalowe osadniki zanieczyszczeń. Stosować
pierścienie odciąŜające wpusty, postawionym na płycie betonowej
5.5.8.
Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego.
Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego wykonać zgodnie z dokumentacją projektową
5.5.9.
Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
UŜyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułoŜonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji
wodoochronnej, przeciwwilgociowej, cieplnej i być zgodny z dokumentacją projektową. Materiałem zasypu w obrębie strefy
niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno - i średnioziarnisty wg PN-74/B-02480.
Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z
PN-68/B-0605G. Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być nie mniejszy niŜ 0.97. W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o
nawierzchni ulepszonej i trudności osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej 1, naleŜy zastąpić górną warstwę zasypu
wzmocnioną podbudową drogi.
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KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.

Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00-01-00 „Wymagania ogólne" pkt 6.
6.2.

Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.
Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przestąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu:
- zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii,
- określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
- określenie stanu terenu,
- ustalenie składu betonu i zapraw,
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
- ustalenie metod wykonywania wykopów,
- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.
6.2.2.
Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną
przez Inspektora Nadzoru w oparciu o normę BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728. W szczególności kontrola powinna
obejmować:
- sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy stałych punktów
niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm,
- sprawdzenie metod wykonywania" wykopów,
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
- badanie prawidłowości podłoŜa naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i zgodności z
określonym w dokumentacji,
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoŜa wzmocnionego z kruszywa lub betonu,
- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
- badanie głębokości ułoŜenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia.
- badanie ułoŜenia przewodu na podłoŜu,
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
- badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie,
- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami,
- badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi,
- badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie wodociągowym (w tym: badanie podłoŜa, zabezpieczenia
przed korozją, sprawdzenie montaŜu przewodów i armatur}-, sprawdzenie rzędnych posadowienia pokryw włazów,
otworów montaŜowych i urządzeń wentylacyjnych),
- badanie szczelności całego przewodu,
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych jego warstw;
6.2.3.
-

-

-

7.
7.1.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niŜ ± 5 cm,
odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m,
odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoŜe nie powinno przekroczyć ± 3 cm,
dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoŜa wzmocnionego od ustalonego na ławach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla
pozostałych przewodów 5 cm,
róŜnice rzędnych wykonanego podłoŜa nie powinny przekroczyć w Ŝadnym jego punkcie: dla przewodów z
tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów ±2cm,
dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny przekroczyć: dla
przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 2 cm,
dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w Ŝadnym jego punkcie przekroczyć: dla przewodów z
tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów ± 2cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,
stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie powinien wynosić mniej niŜ
0,97.

OBMIAR ROBOT
Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00-01-00 „Wymagania ogólne" pkt 7.
7.2.

Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia niŜej wymienione elementy składowe,
obmierzone według innych jednostek:
• dla przewodów rurowych – 1 mb, dla kaŜdego typu i średnicy budowanych oraz likwidowanych łącznie z izolacją,
wykonaniem podłoŜa, zasypek i obsypek, przyczółków
• dla urządzeń - 1 kpl/. dla kaŜdego typu budowanych i likwidowanych
• dla studzienek wpustów zasuw – 1 szt. dla kaŜdego typu i średnicy
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8.
8.1.

MODERNIZACJA ULICY BARLICKIEGO W IŁAWIE
na działkach o numerze ewidencyjnym : 210/4,226/21,226/16 w obrębie 3.
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
ROBOTY W ZAKRESIE SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ (CPV 45232410-9)
2

dla izolacji - m
3
dla kaŜdego typu i średnicy wykopy i zasypki, beton –m (metr sześcienny),
2
wykonanie podłoŜa - m i grubość warstwy w m;)

ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00-01-00 „Wymagania ogólne" pkl 8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z
dokumentacją projektowy ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i odbioru
technicznego końcowego po zakończeniu robót. Badania przy odbiorze, powinny być zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671.
8.2.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

8.2.1 Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na:
a) zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjna. Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać ±2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzędnych
ułoŜonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać ±1 cm,
b) zbadaniu prawidłowości wykonania połączeń kielichowych ,
c) zbadaniu podłoŜa naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku naruszenia podłoŜa naturalnego,
sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub nadzorem,
d) zbadaniu podłoŜa wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju,
e) zbadaniu materiału ziemnego uŜytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być drobny i średnioziarnisty, bez
grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony,
f) zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności naleŜy przeprowadzić zgodnie z PN-EN1610
dla
kanalizacji
grawitacyjnej, PN-EN 1671 dla kanalizacji ciśnieniowej,
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu robót. Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m bez względu na sposób
prowadzenia wykopów. Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, Ŝe
powinna być ona uzaleŜniona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona względami technicznoekonomicznymi
8.2.2 Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie przez okres 30 minut
ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to nie moŜe być
mniejsze niŜ 10 kPa i większe niŜ 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury.
8.2.3 Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeśli uzupełnienie wody do początkowego jej poziomu nie
przekracza dla powierzchni zwilŜonej:
0,15 I/m2 dla przewodów;
0,2 I/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi;
0,4 I/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.
8.2.4 Dopuszcza się wykonywanie próby szczelności za pomocą powietrza wg PN-EN 1610.
8.2.7 Przy bez wykopowej budowie przewodów kanalizacyjnych w gruncie naleŜy zbadać usytuowanie i długość przewodu
zgodnie z dokumentacją inwentaryzacyjną geodezyjną oraz zbadać jego szczelność. Badania szczelności naleŜy przeprowadzić
zgodnie z PN-EN 1610.
8.2.8 Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółem próby szczelności przewodu, inwentaryzacją
geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami
technicznymi, dotyczącymi rur i kształtek, studzienek kanalizacyjnych, zwieńczeń wpustów i studzienek kanalizacyjnych,
separatora i przepompowni jest przedłoŜony podczas spisywania protokółu odbioru technicznego - częściowego, który stanowi
podstawę do decyzji o moŜliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.
8.2.9 Wymagane jest takŜe dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego częściowego. Kierownik
budowy jest zobowiązany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane [19], przy odbiorze technicznym - częściowym przewodu
kanalizacyjnego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie prób i sprawdzenie przewodu,
zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą.
8.3.

Odbiór końcowy

8.3.1 Badania przy odbiorze technicznym końcowym, polegają na:
a) zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną,
b) sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu protokółów
badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych),
c) badaniu zgodności protokółu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,
d) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
e) zbadaniu protokółów odbiorów prób szczelności przewodów kanalizacyjnych
8.3.2 Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z
a) protokółami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego
b) projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
c) wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,
d) inwentaryzacją geodezyjną,
e) protokółem odbioru uruchomienia separatora oraz przepompowni naleŜy przekazać inwestorowi wraz z wykonanym
przewodem sieci kanalizacyjnej.
8.3.3 Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego.
8.3.4 Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu.
8.3.5 Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi określonego systemu kanalizacyjnego.
8.3.6 Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust 1. p.2 ustawy Prawo budowlane [19], przy odbiorze końcowym
złoŜyć oświadczenia:
O wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowę,
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O doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku terenu budowy, a takŜe - w razie korzystania - ulicy i sąsiadującej
nieruchomości.
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo omówione, wpisane do
dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań
przeprowadzonych podczas odbioru końcowego naleŜy uznać za dokładne; jeŜeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i
szczelności całego przewodu) zostały spełnione. JeŜeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione,
naleŜy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zaleŜności od tego określić konieczne dalsze postępowanie.

-

9.

ROZLICZENIE ROBÓT

9.1.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00-01-00 „Wymagania ogólne" pkt 9.
9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii kanalizacji sanitarnej i deszczowejobejmuje:
- dostawę materiałów,
- wykonanie robót przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie I - IV kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem,
- przygotowanie podłoŜa i wykonanie konstrukcji komór,
- ułoŜenie przewodów wraz z demontaŜem przewodów,
- przeprowadzenie próby szczelności,
- wykonanie izolacji rur,
- zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- pomiary i badania.
Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowej.

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

[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]

[14]
[15]
[16]

PN-B-10736: 1999
Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych - Warunki
techniczne wykonania
PN-EN 124:2000
Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego.
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością
PN-EN 476:2001
Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej
PN-EN 752-1 :2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje
PN-EN 1401-1: 1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z
niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu
PN-EN 1452-1+5:2000
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego
polichlorku winylu do przesyłania wody. Część 1. Wymagania ogólne. Część 2. Rury. Część 3. Kształtki. Część 4. Zawory
i wyposaŜenie pomocnicze. Część 5. Przydatność do stosowania w systemie
PN-EN 1610:2002
Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
PN-81/B-03020
Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-92/B-10729
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
PN-B-10736: 1999
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania
PN-C-89207: 1997
Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R
Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL – Zeszyt 9 – „Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”
Zalecenia do stosowania przez Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa – „Roboty ziemne –
Warunki techniczne wykonania i odbioru”- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót w zakresie konstrukcji
hydrotechnicznych z betonu”
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz.455).
Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 1982 r
Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia przed korozją projektowanych budowli.
Instytut techniki Budowlanej, Warszawa 1984 r.
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