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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-M-00.00.00
WYMAGANIA OGÓLNE
1.

WST P

1.1.
Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D.M.00.00.00 - “Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych dla
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach budowy cieżki
rowerowej, chodnika, zjazdów, przedłużeniem dwóch przepustów pod koroną drogi na odcinku od granicy gminy Wasilków w
ramach rozbudowy ulicy Białostockiej (drogi gminnej Nr 105302B) do ulicy E. Plater w obrębie ewid. Wasilków, gm. Wasilków.
1.2.
Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.
Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST obejmują wymagania wspólne dla robót objętych niżej wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami
Technicznymi:
D.01.00.00
D.01.01.01
D.01.02.01
D.01.02.02
D.01.02.04
D.01.03.02
D.01.03.04
D.02.00.00
D.02.01.01
D.02.03.01
D.03.00.00
D.03.01.01
D.04.00.00
D.04.01.01
D.04.04.02b
D.05.00.00
D.05.03.23a
D.06.00.00
D.06.01.01
D. 06.02.01a
D.07.00.00
D.07.01.01
D.07.02.01
D.07.05.01
D.08.00.00
D.08.01.01
D.08.02.02
D.08.03.01
D.10.00.00
D.10.07.01

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych
Usunięcie drzew i krzaków
Zdjęcie warstwy humusu
Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów
Przebudowa kablowych linii energetycznych przy budowie lub przebudowie dróg
Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych przy budowie lub przebudowie dróg
ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie wykopów w gruntach IV kat.
Wykonanie nasypów
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE CIE EK ROWEROWYCH
Przepusty pod koroną drogi
PODBUDOWY
Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża
Podbudowa zasadnicza z mieszanki z kruszywa niezwiązanego
NAWIERZCHNIE
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
ROBOTY WYKO CZENIOWE
Umocnienie skarp, rowów i cieków
Przepusty z rur HDPE pod zjazdami
OZNAKOWANIE DRÓG I URZ DZENIA BEZPIECZE STWA RUCHU
Oznakowanie poziome
Oznakowanie pionowe
Bariery ochronne stalowe
ELEMENTY ULIC
Krawężniki betonowe
Chodniki z kostek brukowych betonowych
Obrzeża betonowe
INNE ROBOTY
Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne

1.4.
Okre lenia podstawowe
Użyte w SST wymienione poniżej okre lenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
1.4.1.
Aprobata techniczna - dokument stwierdzający przydatno ć wyrobów budowlanych do zamierzonego stosowania.
1.4.2.
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący cało ć techniczno-użytkową (drogę) albo
jego czę ć stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł)
3
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1.4.3.
1.4.4.

1.4.5.
1.4.6.
1.4.7.
1.4.8.
1.4.9.
1.4.10.
1.4.11.
1.4.12.

1.4.13.
1.4.14.
1.4.15.

1.4.16.
1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.
1.4.21.
1.4.22.
1.4.23.
1.4.24.
1.4.25.
1.4.26.
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Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami
technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania
wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i projektantem.
Jezdnia - czę ć korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.
Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie.
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
Korpus drogowy - nasyp lub czę ć wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania
przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w
rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia
wszelkich badań i prób związanych z oceną jako ci materiałów oraz robót.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Szczegółowymi
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa cieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpo rednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych.
b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą cieralną a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie
naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudową.
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówno ci podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna czę ć nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
e) Podbudowa zasadnicza - górna czę ć podbudowy spełniająca funkcje no ne w konstrukcji nawierzchni. Może ona
składać się z jednej lub dwóch warstw.
f) Podbudowa pomocnicza - dolna czę ć podbudowy spełniająca, obok funkcji no nych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną,
odsączającą lub odcinającą.
Niweleta - wysoko ciowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.
Odpowiednia (bliska) zgodno ć - zgodno ć wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a je li przedział
tolerancji nie został okre lony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót
budowlanych.
Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i
krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń
chroniących ludzi i rodowisko przed uciążliwo ciami powodowanymi przez ruch na drodze.
Pobocze - czę ć korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia urządzeń
bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocze nie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głęboko ci przemarzania.
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej,
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita modernizacja
(zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.
Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do przepływu małych cieków
wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czę ć Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę
i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
lepy Kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilo ci (przedmiar) w kolejno ci technologicznej ich wykonania.
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1.4.27.

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

1.5.
Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ć ich wykonania oraz za ich zgodno ć z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1.
Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie okre lonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami, lokalizację i współrzędne reperów, współrzędne punktów głównych oraz wszelkie dane niezbędne do
ich zidentyfikowania w terenie, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno ć za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego
robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2.
Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych
warunkach umowy, uwzględniającym podział na Dokumentację Projektową:
- Zamawiającego,
- sporządzoną przez Wykonawcę.
1.5.3.
Zgodno ć robót z Dokumentacją Projektową i SST
Dokumentacja Projektowa, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowią czę ć kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżno ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejno ć ich ważno ci wymieniona w “
Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżno ci opis wymiarów
ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i SST.
Dane okre lone w Dokumentacji Projektowej i w SST będą uważane za warto ci docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia
w ramach okre lonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską
zgodno ć z okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub SST, i wpłynie to na
niezadowalającą jako ć elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.
1.5.4.
Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne / przebudowa i remontowe („pod ruchem")
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, obiekty mostowe,
cieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia, zieleń, pozostałe elementy wyposażenia
drogi itp.) na terenie budowy, w okresie od dnia przejęcia terenu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie
odpowiedniemu organowi administracji drogowej, po uprzednim uzyskaniu od Inspektora Nadzoru wiadectwa Przejęcia Robót
(lub odpowiednio: czę ci robót albo odcinka). Powyższe zobowiązanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje tzw. „zimowego
utrzymania", polegającego na zwalczaniu lisko ci zimowej i od nieżania odcinków dróg publicznych dopuszczonych do ruchu, za
które odpowiedzialny jest odpowiedni organ administracji drogowej.
Wymaga się, aby na odcinkach dróg dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie pozostawiał w zakresie nawierzchni i poboczy
uskoków poprzecznych lub podłużnych, mogących stanowić zagrożenie warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego lub utrudniać
prowadzenie robót utrzymaniowych na drodze.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do wiadomo ci projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, zaopiniowany przez odpowiedni zarząd drogi i zatwierdzony przez organ
zarządzania ruchem drogowym.
W zależno ci od potrzeb i postępu robót, projekt organizacji ruchu musi być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu przez
organ zarządzania ruchem drogowym i przedstawiona do wiadomo ci Inspektora Nadzoru.
Wprowadzenie poszczególnych etapów czasowej organizacji ruchu dokonuje Wykonawca w obecno ci Inspektora Nadzoru i
Zarządcy Drogi na warunkach okre lonych przez organ zarządzający ruchem na etapie zatwierdzenia projektu tymczasowej
organizacji ruchu.
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W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia
zabezpieczające takie jak: zapory, wiatła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i
pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczno ci w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów
bezpieczeństwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową w ramach
poszczególnych pozycji kosztorysu.
b) Roboty o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru
ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze,
o wietlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne rodki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczno ci i innych.
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób
uzgodniony z zarządcą drogi oraz organem zarządzającym ruchem i poinformuje Inspektora Nadzoru.
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z zarządcą drogi oraz organem zarządzającym ruchem i poinformuje Inspektora
Nadzoru.
Wykonawca niezwłocznie po rozpoczęciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje i utrzyma w czasie trwania kontraktu tablice
informacyjne budowy, przedstawiające informacje dotyczące Robót Kontraktowych, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane. Tablice
informacyjne budowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji kontraktu.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową w ramach
poszczególnych pozycji kosztorysu.
1.5.5.
Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a)
utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b)
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony
rodowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwo ci dla osób lub własno ci
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu
działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1)
lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych
2)
rodki ostrożno ci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
możliwo cią powstania pożaru.
1.5.6.
Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez
personel Wykonawcy.
1.5.7.
Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów
wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, okre lonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie okre lające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na rodowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwo ć zanika (np. materiały
pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od wła ciwych organów administracji
państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie z SST, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie
rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
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1.5.8.
Ochrona własno ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak: linie napowietrzne,
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących wła cicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wła ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umie cić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane
w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru, wła ciciela instalacji oraz
władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanego
wła ciciela instalacji oraz (w zależno ci od potrzeb) władze lokalne oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi
i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący
minimalne niedogodno ci dla mieszkańców.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalno cią. W
celu uniknięcia niesłusznych roszczeń odszkodowawczych ze strony wła cicieli istniejących nieruchomo ci,
Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych sporządzi inwentaryzacje stanu istniejącej zabudowy zlokalizowanej w bezpo rednim
sąsiedztwie pasa drogowego, dokumentując stan techniczny tych obiektów.
Nieodłączną czę cią tej dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane w sposób nie budzący wątpliwo ci co do momentu ich wykonania oraz
obiektu, który dokumentują.
Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a wła cicielami
nieruchomo ci i dotyczących korzystania z własno ci i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiający nie będzie
ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach Kontraktu.
Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca sporządzi dokumentację stanu technicznego istniejących dróg lokalnych,
znajdujących się w najbliższym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odległo ci, wykorzystywanych do ciężkiego transportu
Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarządcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w
danym dniu i zgłosi ten fakt do lokalnych władz samorządowych. Nieodłączną czę cią tej dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane w sposób
nie budzący wątpliwo ci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują.
Wykonawca będzie mógł transportować materiały i wyposażenie na i z terenu budowy wyłącznie po drogach, których stan został
zinwentaryzowany w w/w sposób i potwierdzony u Zarządcy drogi.
W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie dróg przez transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do
ich naprawy na własny koszt.
Koszt ten nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową w ramach poszczególnych pozycji kosztorysu.
1.5.9.
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na o przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z
terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru.
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na wieżo ukończony fragment budowy i
Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególno ci Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań okre lonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są
uwzględnione w cenie kontraktowej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do
daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby
budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Je li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych
odno nie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub
związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając
kopie zezwoleń i inne odno ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.
1.5.13. Równoważno ć norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne
towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy
są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy
zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być
dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
1.5.14. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto ciowe, budowle oraz inne pozostało ci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własno ć Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora Nadzoru i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych
poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym i
Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysoko ć kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.
1.5.15. Niewypały, niewybuchy
W razie natrafienia w czasie prowadzenia robót na niewypały/niewybuchy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego
przerwania robót, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich służb (policja, straż pożarna, pogotowie saperskie) i
niezwłocznego powiadomienia Inspektora Nadzoru. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usunięcia niewypałów/niewybuchów
poniesie Zamawiający.
2.

MATERIAŁY

2.1.
Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiałów i odpowiednie wiadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie partii (czę ci) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają
zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób
ciągły spełniają wymagania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót.
2.2.
Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od wła cicieli i odno nych władz na pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych
włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji,
organów administracji państwowej i samorządowej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno ć za spełnienie wymagań ilo ciowych i jako ciowych materiałów pochodzących ze źródeł
miejscowych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się potrzebne w związku z
dostarczeniem materiałów do robót.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą formowane w
hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru
(w przypadku możliwo ci ich składowania w liniach rozgraniczających).
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w
dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inspektora Nadzoru.
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Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.
2.3.
Materiały pochodz ce z rozbiórek
Materiały pochodzące z rozbiórek nadające się do przetworzenia na pełnowarto ciowy materiał do budowy dróg np. nawierzchnia
bitumiczna /jako kruszywo do MCE/, Wykonawca może wykorzystać jako materiał na cele budowlane, pod warunkiem uzyskania
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Materiały budowlane pochodzące z rozbiórek nie posiadające pełnowarto ciowych wła ciwo ci materiałowych i nie nadające się do
wykorzystania do wbudowania, Wykonawca po uzyskaniu wymaganych zezwoleń wywiezie poza teren budowy na zwałkę. Teren
zwałki Wykonawca zabezpieczy staraniem własnym, przy czym lokalizacja terenu zwałki musi uzyskać pozytywną opinię
odpowiednich miejscowo władz samorządowych i Inspektora Nadzoru.
Przyjmuje się, że koszt związany z rozbiórką, transportem, zwałką (utylizacją) w/w materiałów Wykonawca zawarł w cenie
kontraktowej i nie będzie on podlegał odrębnej zapłacie.
Istniejące urządzenia BRD w postaci oznakowania aktywnego, istniejących barier drogowych oraz oznakowania pionowego (w tym
tablice drogowskazowe) Wykonawca zdemontuje w sposób nie powodujący ich uszkodzenia i przetransportuje w miejsce wskazane
przez Inspektora Nadzoru, (który uprzednio uzgodni je z Kierownikiem Projektu).
Elementy pochodzące z rozbiórek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru (który uprzednio uzgodni je z odpowiednim wła cicielem sieci uzbrojenia terenu).
Koszt transportu w miejsca wskazane przez Inspektora Nadzoru nie podlega osobnej zapłacie i jest zawarty w cenie kontraktowej.
2.4.
Materiały nie odpowiadaj ce wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złożone w miejscu uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru.
Je li Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych
materiałów zostanie odpowiednio przewarto ciowany (skorygowany) przez Wykonawcę i przedstawiony do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z
jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem
2.5.
Wariantowe stosowanie materiałów
Je li Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwo ć wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w
okresie dłuższym, je li będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
2.6.
Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jako ć i wła ciwo ć do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
2.7.
Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodno ci stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich wła ciwo ci. Wynik tych
kontroli będzie podstawą akceptacji okre lonej partii materiałów pod względem jako ci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki:
a)
Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie
przeprowadzania inspekcji,
b)
Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych czę ci wytwórni, gdzie odbywa się produkcja
materiałów przeznaczonych do realizacji umowy.
c)
Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora Nadzoru
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach.
3.

SPRZ T

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jako ć
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem
typów i ilo ci wskazaniom zawartym w SST, 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 wydajno ć sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre lonymi w Dokumentacji
Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własno cią Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ci do pracy.
Będzie on zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
9
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwo ć wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany
sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
4.

TRANSPORT

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na o przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu robót.
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym
takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jako ć
wykonywanych robót i wła ciwo ci przewożonych materiałów.
Liczba rodków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w Dokumentacji Projektowej,
SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową.
rodki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod
warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych dróg publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.
Ogólne zasady wykonywania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy, oraz za jako ć zastosowanych materiałów i
wykonywanych robót, za ich zgodno ć z Dokumentacją Projektową, wymaganiami SST, PZJ, planem BIOZ, projektu organizacji
robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno ć za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysoko ci wszystkich elementów robót
zgodnie z wymiarami i rzędnymi okre lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi mie przez Inspektora Nadzoru.
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z
wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pi mie przez Inspektora
Nadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno ci za ich dokładno ć.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach
sformułowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy
produkcji i przy badaniach materiałów, do wiadczenia z przeszło ci, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na
rozważaną kwestię.
Wszelkie Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie zgodnym z warunkami Kontraktu i
okre lonym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku niewykonania w terminie Poleceń Inspektora Nadzoru, skutki finansowe z tego
tytułu poniesie Wykonawca.
6.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1.
Program zapewnienia jako ci (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako ci,
w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwo ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące
wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jako ci będzie zawierać:
a)
czę ć ogólną opisującą:
organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
bhp,
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz osób odpowiedzialnych za jako ć i terminowo ć wykonania poszczególnych elementów robót,
system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jako cią wykonywanych robót,
wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu
Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
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sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a
także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;
czę ć szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilo ć rodków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich wła ciwo ci w czasie transportu,
sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwo ć, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów
robót,
sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
-

b)

6.2.
Zasady kontroli jako ci robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jako ć robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jako ci materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów
oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwo cią zapewniającą stwierdzenie, że roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwo ć są okre lone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostały one tam okre lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru wiadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm okre lających procedury badań.
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych
materiałów i dopu ci je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako ć tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
6.3.
Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwo ć udziału w pobieraniu próbek. Ponadto Inspektor Nadzoru może pobierać
próbki i badać materiały niezależnie od Wykonawcy, korzystając w tym celu z niezależnego od Wykonawcy zaplecza.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwo ci
co do jako ci, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Koszty pobierania próbek przez Wykonawcę oraz koszty prowadzenia badań przez Wykonawcę są zawarte w cenie kontraktowej w
ramach poszczególnych pozycji kosztorysu i nie podlegają odrębnej zapłacie.
Koszty dodatkowych badań zleconych przez Inspektora Nadzoru do niezależnego laboratorium pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku uzyskania negatywnych wyników tych badań potwierdzających niedostateczną jako ć robót; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiający.
6.4.
Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.5.
Raporty z bada
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w
terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci.
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Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6.
Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania
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 zgodno ć
materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki
tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie
zgodno ci materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7.
Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru może dopu cić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1.
certyfikat na znak „CE”, wykazujący że zapewniono zgodno ć z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą
techniczną lub
certyfikat na znak budowlany „B”, wykazujący że zapewniono zgodno ć z kryteriami technicznymi okre lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła ciwych przepisów i dokumentów technicznych,
2.
deklarację zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z:
*
Polską Normą lub
*
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte
certyfikacją okre loną w pkt 1.
i które spełniają wymogi SST.
Do użycia dopuszcza się również materiały posiadające informację o wyrobie lub o wiadczenie o wyrobie do jednostkowego
zastosowania.
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań
wykonanych przez niego.
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8.
Dokumenty budowy
(1)
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno ć za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególno ci:
datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako ci i harmonogramów robót,
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
przebieg robót, trudno ci 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, czę ciowych i ostatecznych odbiorów robót,
wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom
szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
zgodno ć rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
dane dotyczące czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
12

D-M-00.00.00 Wymagania ogólne

dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
dane dotyczące jako ci 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 wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 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. Projektant nie jest jednak stroną umowy
i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

-

(2)
Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary
wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów
dokumentując narastająco postęp rzeczowy robót. Wzór książki, a w szczególno ci formularza obmiarów zaproponuje Wykonawca
do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wpisów do Książki Obmiarów dokonuje Kierownik Budowy i są one potwierdzane
przez Inspektora Nadzoru.
(3)
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materiałów, orzeczenia o jako ci materiałów, recepty
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora
Nadzoru.
(4)
Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące dokumenty:
a)
pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b)
protokoły przekazania terenu budowy,
c)
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d)
protokoły odbioru robót,
e)
protokoły z narad i ustaleń,
f)
korespondencję na budowie.
(5)
Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1.
Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie okre lać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów .
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ciach podanych w lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pi mie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z często cią wymaganą do celu miesięcznej płatno ci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okre lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.
7.2.
Zasady okre lania ilo ci robót i materiałów
Długo ci i odległo ci pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.
Je li Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wła ciwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objęto ci będą wyliczone w m3
jako długo ć pomnożona przez redni przekrój.
Ilo ci, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Szczegółowych
Specyfikacji Technicznych.
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7.3.
Urz dzenia i sprz t pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących
to Wykonawca będzie posiadać ważne wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
7.4.
Wagi i zasady wa enia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odno nym wymaganiom Szczegółowych Specyfikacji
Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładno ci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru.
7.5.
Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed czę ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania
dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objęto ci będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki
obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1.
Rodzaje odbiorów robót
W zależno ci od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a)
odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b)
odbiorowi czę ciowemu,
c)
odbiorowi ostatecznemu,
d)
odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2.
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci wykonywanych robót, które w dalszym
procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowo ć danej czę ci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jako ć i ilo ć robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi
ustaleniami.
Wykonawca jest zobowiązany również do dokumentowania odbieranych robót w postaci fotograficznej. Dokumentacja ta powinna
być skatalogowana w sposób nie budzący wątpliwo ci, co do dat wykonania fotografii oraz obiektów, które dokumentuje.
Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony
w cenę kontraktową
8.3.
Odbiór cz ciowy
Odbiór czę ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych czę ci robót. Odbioru czę ciowego robót dokonuje się wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Komisja w obecno ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja jest
powoływana przez Zamawiającego.
Warunkiem dokonania odbioru czę ciowego jest uprzednie wystawienie przez Inspektora Nadzoru wiadectwa Przejęcia w zakresie
czę ci robót, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego wiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.
8.4.
Odbiór ostateczny robót
8.4.1.
Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo ci, jako ci i warto ci.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowo ć do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika
budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na pi mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie
ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
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Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Inspektora Nadzoru wiadectwa Przejęcia.
Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecno ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie przedłożonych dokumentów w tym dokumentacji
fotograficznej, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót z Dokumentacją Projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie cieralnej lub robotach
wykończeniowych, Komisja przerwie swoje czynno ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jako ć wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega od wymaganej
Dokumentacją Projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji ale nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo
ruchu, komisja może dokonać potrąceń, oceniając pomniejszoną warto ć wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w
dokumentach umowy lub nakazać Wykonawcy wykonanie robót poprawkowych, wyznaczając jednocze nie nowy termin odbioru ostatecznego.
8.4.2.
Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru oraz dodatkową,
je li została sporządzona w trakcie realizacji umowy, wymaga się przy tym, żeby dokumentacja została tak opracowana
graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany były łatwo rozpoznawalne.
2. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały).
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. PZJ.
6. Deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ.
7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru,
wykonanych zgodnie z SST i PZJ.
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
o wietlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót wła cicielom urządzeń.
9. Dokumentację fotograficzną skatalogowaną w sposób nie budzący wątpliwo ci, co do dat wykonania
fotografii oraz obiektów, które dokumentuje.
10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu.
11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, zatwierdzoną w odpowiednim
o rodku dokumentacji geodezyjnej.
W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego,
Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja.
8.5.
Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
“Odbiór ostateczny robót”.
9.

PODSTAWA PŁATNO CI

9.1.
Ustalenia ogólne
Podstawą płatno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji
kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatno ci jest warto ć (kwota) podana przez Wykonawcę w danej
pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynno ci, wymagania i badania
składające się na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpo rednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiałów,
- dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiałów,
- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,
- warto ć zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
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- warto ć pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami i dróg dojazdowych wraz z ich demontażem po zakończeniu robót,,
- koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
9.2.
Warunki umowy i wymagania ogólne SST D.M.00.00.00
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
D.M.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okre lone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.
9.3.
Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiałów,
(b) dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiałów,
(c) koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,
(d)
ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu.
(e)
opłaty/dzierżawy terenu
(f)
przygotowanie terenu
(g)
konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu.
(h)
tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a)
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i wiateł
(b)
utrzymanie płynno ci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a)
usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrócenie oznakowania zgodnego z uprzednią stałą organizacją ruchu,
zgodnie z wymaganymi standardami.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.

15.
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PRZEPISY ZWI ZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).
Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowisko (Dz. U. Nr 62, poz. 627; z późn. zm.)
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony rodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085; z późn. zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628; z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra rodowiska z dnia 27 wrze nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112, poz. 1206),
Rozporządzenie Ministra rodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów dokumentów
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. nr 152, poz. 1736)
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602; z późniejszymi zmianami)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze nia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2003 nr 177, poz. 1729)
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych stwarzających zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. 151 poz. 1256)
Ustawa o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004r (Dz. U z 2004r., nr 92, poz. 881 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów oceny zgodno ci, wymagań, jakie
powinny spełniać jednostki uczestniczące w ocenie zgodno ci oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych
oznakowaniem CE. (Dz. Uz2004r.,nr 195, poz. 2011)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004r., nr 198, poz. 2041)
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.01.01
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKO CIOWYCH
1.

WST P

1.1.
Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem
odtworzenia osi trasy i jej punktów wysokościowych w ramach budowy ścieżki rowerowej, chodnika, zjazdów,
przedłużeniem dwóch przepustów pod koroną drogi na odcinku od granicy gminy Wasilków w ramach rozbudowy ulicy
Białostockiej (drogi gminnej Nr 105302B) do ulicy E. Plater w obrębie ewid. Wasilków, gm. Wasilków.
1.2.
Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.
Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST obejmują odtworzenie w terenie przebiegu trasy i punktów wysokościowych oraz wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej na terenie objętym zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST.
Okre lenia podstawowe
Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy.
Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne informacje o przestrzennym
rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementów ewidencji i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu.
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami podanymi w SST
D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.4.
1.4.1.
1.4.2.

1.5.
Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.
2.

MATERIAŁY

2.1.
Wymagania ogólne dotycz ce materiałów
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.2.
Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót określonych w pkt. 1.3 są:
słupki betonowe,
pale i paliki drewniane,
rurki i bolce metalowe,
płytki betonowe z krzyżem, rurki drenarskie - jako znaki podziemne,
repery metalowe - jako znaki wysokościowe,
materiały do prac obliczeniowych i kartograficznych,
bądź inne materiały akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować bolce metalowe.
Pale drewniane umieszczone w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieć średnice 0,15÷0,20 m i
długość 1,5÷1,7 m.
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane o długości około 0,30 m i średnicy 0,05÷0,08 m.
3.

SPRZ T

3.1.
Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2.
Sprz t do wykonania robót
Do odtworzenia punktów wysokościowych oraz osi trasy, a także wykonania inwentaryzacji powykonawczej należy stosować
odpowiedni sprzęt geodezyjny:
teodolity lub tachimetry,
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niwelatory,
dalmierze,
tyczki,
łaty,
taśmy stalowe, szpilki,
lub inny sprzęt akceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Stosowany sprzęt powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności przy pracach pomiarowych, jak i przy opracowaniach
kartograficznych.
4.

TRANSPORT

Nie występuje.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.
Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK [2÷11] .
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne
punktów głównych trasy oraz reperów.
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w Dokumentacji Projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi
terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w Dokumentacji
Projektowej to powinien powiadomić o tym Inspektora Nadzoru.
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób
wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót.
Pomiary powykonawcze zrealizowanego obiektu powinny być poprzedzone uzyskaniem z ośrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej informacji o rodzaju, położeniu i stanie punktów osnowy geodezyjnej (poziomej i wysokościowej) oraz o mapie
zasadniczej i ewidencji gruntów.
5.2.
Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysoko ciowych
Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych (repery robocze) należy przeprowadzić poprzez
wykonanie pomiarów w oparciu o materiały dostarczone przez Inspektora Nadzoru.
Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne punktów głównych osi trasy w stosunku do podanych przez Inspektora Nadzoru
współrzędnych tych punktów nie powinny przekraczać 3 cm.
Rzędne reperów roboczych należy określać z taka dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4
mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych.
5.3.
Wyznaczenie osi trasy
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową oraz dane geodezyjne przekazane przez Inspektora Nadzoru,
przy wykorzystaniu osnowy geodezyjnej określonej w Dokumentacji Projektowej.
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki terenu i
ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie mogą być większe niż 3 cm.
Rzędne punktów osi trasy i obiektów inżynierskich należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych określonych
w Dokumentacji Projektowej.
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć odpowiednich pali drewnianych, rur metalowych i bolców stalowych.
Usunięcie ich z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi znakami po obu stronach
osi, umieszczonymi poza granicą robót.
5.4.
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu (określenie
granicy robót), zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego
przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Do wyznaczenia krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy należy stosować w
przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 m oraz wykopów głębszych niż 1 m. Odległość między palikami lub wiechami
należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta /co najmniej/ powinna odpowiadać odstępowi
kolejnych przekrojów poprzecznych.
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Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym z Dokumentacją
Projektową.
5.5.
Wykonanie pomiarów powykonawczych
W pierwszej kolejności należy pomierzyć wznowioną lub założoną osnowę geodezyjną.
Następnie należy wykonać pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcją G-4 “Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”, mierząc
wszystkie elementy treści mapy zasadniczej.
Prace obliczeniowe należy wykonywać przy pomocy sprzętu komputerowego. Wniesienie pomierzonej treści na mapę zasadniczą oraz
mapę ewidencji gruntów prowadzonych technikami tradycyjnymi należy wykonać metodą klasyczną (kartowanie i kreślenie ręczne) lub
przy pomocy automatów kreślących (ploterów).
Wykonaną dokumentację geodezyjną i kartograficzną należy skompletować zgodnie z przepisami Instrukcji 0-3 “Zasady
kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”, z podziałem na:
1) dokumentację techniczną przeznaczoną dla Zamawiającego,
2) dokumentację techniczną przeznaczoną dla ośrodka dokumentacji.
Sposób skompletowania dokumentacji, o której mowa w pkt.2) oraz formę dokumentów należy uzgodnić z ośrodkiem
dokumentacji.
Dla Zamawiającego należy skompletować następujące materiały:
- wtórnik mapy zasadniczej uzupełniony dodatkową treścią,
- kopie wykazów współrzędnych i wysokości punktów osnowy poziomej, wysokościowej oraz wykazy współrzędnych punktów
granicznych,
- kopie protokółów przekazania znaków geodezyjnych pod ochronę,
- kopie opisów topograficznych,
- kopie szkiców polowych.,
- płytkę z mapą numeryczną.
6.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1.
Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych oraz wykonaniem pomiarów
powykonawczych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych Głównego Urzędu Geodezji i
Kartografii lub Głównego Geodety Kraju [2÷11].
6.2.
Sprawdzenie robót pomiarowych
Sprawdzenie robót pomiarowych powinno być przeprowadzone według następujących zasad:
oś drogi należy sprawdzać na wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz co najmniej co 200 m na
prostych,
robocze punkty wysokościowe należy sprawdzać niwelatorem na całej długości budowanego odcinka.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót związanych z odtworzeniem osi trasy i punktów wysokościowych w terenie oraz wykonaniem
pomiarów powykonawczych jest 1 km trasy drogowej.
8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
8.2. Sposób odbioru robót
Odbiór robót związanych z odtworzeniem osi trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym następuje na podstawie
szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi
Nadzoru.
Odbiór robót związanych z wykonaniem pomiarów powykonawczych następuje po przedłożeniu skompletowanej dokumentacji
technicznej zgodnie z pkt. 5.5 n/n SST.
9.

PODSTAWA PŁATNO CI

9.1.

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płatność za kilometr należy przyjmować na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli
geodezyjnej (odtworzenie trasy) oraz po odbiorze skompletowanej dokumentacji geodezyjnej (pomiary powykonawcze).
Cena wykonania robót obejmuje:
sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,
uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych
wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,
zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające odszukanie i
ewentualne odtworzenie,
wykonanie pomiarów powykonawczych wraz z naniesieniem zmian na mapę zasadniczą.
10.

PRZEPISY ZWI ZANE

10. 1. Normy
1.
PN-N-02207 Geodezja. Terminologia.
10.2. Inne dokumenty
2.
Instrukcja techniczna O-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
3.
Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
4.
Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna.
5.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna.
6.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji.
7.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe.
8.
Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.
9.
Wytyczne techniczne G-3.1. Pomiary i opracowania realizacyjne.
10. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne.
11. Ustawa z dnia 17.05.89 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U Nr 30, poz. 163 z późniejszymi zmianami)
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.02.01
USUNI CIE DRZEW I KRZAKÓW
l.

WST P

1.1.
Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem n/n SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem drzew i
krzaków w ramach budowy ścieżki rowerowej, chodnika, zjazdów, przedłużeniem dwóch przepustów pod koroną drogi na
odcinku od granicy gminy Wasilków w ramach rozbudowy ulicy Białostockiej (drogi gminnej Nr 105302B) do ulicy E. Plater w
obrębie ewid. Wasilków, gm. Wasilków.
1.2.
Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt.1.1.
1.3.
Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST dotyczą prowadzenia robót przygotowawczych związanych z usunięciem drzew i krzaków i obejmują :
- mechaniczne ścinanie drzew o śr. 1015 cm z karczowaniem pni i wywozem gałęzi,
- mechaniczne ścinanie drzew o śr. 1625 cm z karczowaniem pni i wywozem gałęzi,
- mechaniczne ścinanie drzew o śr. 2635 cm z karczowaniem pni i wywozem gałęzi,
- mechaniczne ścinanie drzew o śr. 36÷45 cm z karczowaniem pni i wywozem gałęzi,
- mechaniczne ścinanie drzew o śr. 46÷55 cm z karczowaniem pni i wywozem gałęzi,
- mechaniczne ścinanie drzew o śr. 56÷65 cm z karczowaniem pni i wywozem gałęzi,
- mechaniczne ścinanie drzew o śr. 66÷75 cm z karczowaniem pni i wywozem gałęzi,
- mechaniczne ścinanie drzew o śr. 7695 cm z karczowaniem pni i wywozem gałęzi,
- mechaniczne ścinanie drzew o śr. 96115 cm z karczowaniem pni i wywozem gałęzi,
- mechaniczne karczowanie krzaków z ich odwiezieniem i utylizacją.
1.4.
Okre lenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST
D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5.
Ogólne warunki dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.

MATERIAŁY

Nie występują.
3.

SPRZ T

3.1.
Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2.
Sprz t do wykonania robót
Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków należy stosować:
piły mechaniczne,
specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego,
spycharki,
koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew,
równiarki.
Wszystkie maszyny powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
4.

TRANSPORT

4.1.
Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
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4.2.
Transport
Karpinę, dłużyce, gałęzie i pozostałości po wykarczowanych krzakach należy przewozić transportem samochodowym.
Dłużyce przedstawiające wartość jako materiał użytkowy powinny być transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzeń.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.
Ogólne warunki wykonywania robót
Ogólne warunki wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2.
Usuni cie pni drzew i krzaków
Drzewa i krzaki znajdujące się w pasie robót ziemnych przewidziane w Dokumentacji Projektowej do usunięcia, należy ściąć i
wykarczować przed rozpoczęciem robót.
Karpinę, dłużyce, gałęzie i pozostałości po wykarczowanych krzakach należy zagospodarować zgodnie z zaleceniami
Zamawiającego lub /w przypadku braku konkretnych zaleceń/ zagospodarować zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach po
uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.
Doły po wykarczowanych pniach powinny być wypełnione gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagęszczone, zgodnie z
wymaganiami zawartymi w normie PN-S-02205 ”Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” [1].
Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona
przed uszkodzeniem.
6.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1.
Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2.
Kontrola prawidłowo ci usuni cia drzew i krzaków
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania korzeni i zasypania
dołów.
Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać wymagania normy PN-S-02205 [1].
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew i krzaków jest:
- dla drzew
1 szt. (sztuka)
- dla krzaków 1 ha (hektar)
na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiarów w terenie.
8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
8.2. Sposób odbioru robót
Roboty objęte niniejszą SST podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który powinien być dokonany po
usunięciu drzew i krzaków przewidzianych w Dokumentacji Projektowej .
Inspektor Nadzoru oceni wyniki kontroli przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z n/n SST.
W przypadku stwierdzenia niezgodności, Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a Wykonawca
wykona je na własny koszt w ustalonym terminie.
9.

PODSTAWA PŁATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płatność za 1 szt. usuniętego drzewa, 1 ha. usuniętych krzaków należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót.
Cena wykonania robót obejmuje:
oznakowanie robót zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,
wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków,
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wywiezienie karpiny, dłużyc, gałęzi i pozostałości po wykarczowaniu krzaków poza teren budowy,
zasypanie dołów wraz z zagęszczeniem gruntu,
uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.
Uwaga: W cenie jednostkowej robót należy uwzględnić ewentualne opłaty związane z przyjęciem pozostałości po wycince i
karczowaniu na wysypisko śmieci.
10.
10.1.
1.

PRZEPISY ZWI ZANE
Normy
PN-S-02205

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

23

D-01.02.01 Usunięcie drzew i krzaków

24

D-01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.02.02
ZDJ CIE WARSTWY HUMUSU
1.

WST P

1.1.
Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych ze zdjęciem warstwy humusu /ziemi z częściami organicznymi/ w ramach budowy ścieżki rowerowej,
chodnika, zjazdów, przedłużeniem dwóch przepustów pod koroną drogi na odcinku od granicy gminy Wasilków w ramach
rozbudowy ulicy Białostockiej (drogi gminnej Nr 105302B) do ulicy E. Plater w obrębie ewid. Wasilków, gm. Wasilków.
1.2.
Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt.1.1.
1.3.
Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą zdjęcia warstwy humusu /ziemi z częściami organicznymi/
w ramach robót przygotowawczych wykonywanych na terenie objętym zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST i obejmują:
zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ o średniej grubości 20 cm.
W przypadku wystąpienia warstwy o innej miąższości niż wymieniona, należy ją zebrać dostosowując się do warunków lokalnych.
1.4.
Okre lenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST
D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5.
Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.

MATERIAŁY

Nie występują.
3.

SPRZ T

3.1.
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2.
Sprz t do wykonania robót zwi zanych z usuni ciem humusu
Do wykonywania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować:
spycharki,
równiarki,
sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem
zmechanizowanym nie jest możliwe.
4.

TRANSPORT

4.1.
Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2.
Transport materiałów
Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek na pryzmy z przeznaczeniem do wywozu na odkład.
Humus może być przewożony dowolnym środkiem transportu samochodowego.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.
Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniające warunki w
jakich wykonywane będą roboty związane ze zdjęciem humusu.
5.2.
Zdj cie warstwy humusu
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do wywiezienia na odkład.
Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie
maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót (zmienna grubość warstwy humusu) należy dodatkowo stosować
ręczne wykonanie robót jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie.
Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach określonych w Dokumentacji
Projektowej lub wskazaniach Inspektora Nadzoru.
Humus należy zdjąć na pełną głębokość jego zalegania określoną w Dokumentacji Projektowej lub wskazaną przez Inspektora
Nadzoru na roboczo, według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności
związanych ze zdjęciem warstwy humusu.
Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach.
Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem,
a także najeżdżaniem przez pojazdy i zagęszczaniem. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio
po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.
6.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1.
Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2.
Kontrola jako ci robót zwi zanych ze zdj ciem humusu
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu z powierzchni pasa robót ziemnych, zgodnie
z Dokumentacją Projektową i wskazaniami Inspektora Nadzoru.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu jest 1 m2 (metr kwadratowy) warstwy humusu o określonej
grubości, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiarów w terenie.
8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
8.2. Sposób odbioru robót
Roboty objęte niniejszą SST podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który powinien być dokonany po
wykonaniu zdjęcia warstwy humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy.
Inspektor Nadzoru oceni wyniki pomiarów przedłożonych przez Wykonawcę zgodnie z niniejszą SST.
W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je
na własny koszt w ustalonym terminie.
9.

PODSTAWA PŁATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płatność za 1 m2 zdjętego humusu należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót.
Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje:
- zdjęcie warstwy humusu na określoną głębokość,
- odwiezienie humusu na odkład lub ew. do miejsca utylizacji wraz z kosztami utylizacji,
- rozplantowanie urobku na odkładzie.
10.
10.1.
1.
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PRZEPISY ZWI ZANE
Normy
PN-S-02205

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

D-01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.02.04
ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW
1.

WST P

1.1.
Przedmiot SST
Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów w ramach budowy ścieżki rowerowej, chodnika,
zjazdów, przedłużeniem dwóch przepustów pod koroną drogi na odcinku od granicy gminy Wasilków w ramach rozbudowy ulicy
Białostockiej (drogi gminnej Nr 105302B) do ulicy E. Plater w obrębie ewid. Wasilków, gm. Wasilków.
1.2.
Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.
Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST dotyczą rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów i obejmują:
a) frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. do 15 cm,
b) rozebranie podbudowy z kruszywa grub. 30 cm,
c) frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. do 7 cm,
d) rozebranie krawężników betonowych;
e) rozebranie nawierzchni z chodnikowych płyt betonowych;
f) rozebranie obrzeży betonowych;
g) rozebranie nawierzchni z trylinki,
h) rozebranie ścianek czołowych przepustów z rur żelb. o śr. 150 cm,
i) rozebranie słupków do znaków drogowych;
j) zdjęcie tarcz znaków drogowych,
k) rozebranie ogrodzenia z siatki stalowej,
l) rozebranie barier stalowych.
1.4.
Okre lenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST
D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5.
Ogólne warunki dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Wymagania ogólne dotyczące robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.

MATERIAŁY

Nie występują.
3.

SPRZ T

3.1.
Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2.
Sprz t do rozbiórki
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów należy stosować:
spycharki,
ładowarki,
koparki,
zrywarki,
samochody ciężarowe,
młoty pneumatyczne,
frezarkę drogową i inne.
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Drobne roboty można wykonywać ręcznie przy zastosowaniu prostych narzędzi pomocniczych.
Sprzęt zastosowany do robót rozbiórkowych powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.
4.

TRANSPORT

4.1.
Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2.
Transport materiałów z rozbiórki
Materiały z rozbiórki należy przewozić transportem samochodowym na miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.
Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2.
Wykonanie rozbiórki
Do usunięcia nawierzchni bitumicznej stosować frezarkę drogową, umożliwiającą frezowanie warstw nawierzchni na zimno na
określoną głębokość.
W przypadku nawierzchni z trylinki, betonowych płyt chodnikowych, krawężników, obrzeży, poręczy i znaków drogowych
dopuszcza się ręczne prowadzenie prac rozbiórkowych z wykorzystaniem prostych urządzeń pomocniczych.
Wszystkie elementy nadające się do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń.
Uzyskany gruz, bezużyteczne elementy i materiały nie nadające się do wbudowania, o ile Zamawiający nie zastrzeże tego w umowie,
należy przewieźć w miejsce do tego przeznaczone zgodnie z ustawą o odpadach.
Doły (wykopy) po usuniętych obiektach budowlanych lub ich elementach, znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacją
Projektową będą wykonywane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec
gromadzeniu się w nich wody opadowej.
Doły (wykopy) w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych, należy wypełnić, warstwami, odpowiednim
gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 “Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania” [1].
6.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1.
Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2.
Kontrola prawidłowo ci wykonania robót rozbiórkowych
Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz uszkodzenia elementów
nadających się do powtórnego wykorzystania.
Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły po usuniętych elementach powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w normie
PN-S-02205 [1].
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką jest:
- dla nawierzchni - 1 m2 (metr kwadratowy),
- dla krawężników, obrzeży i barier - 1 m (metr),
- dla ścianek czołowych – 1m3 (metr sześcienny)
- dla znaków drogowych - 1 szt. (sztuka).
8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
8.2. Sposób odbioru robót
Roboty objęte niniejszą SST obejmują:
odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
odbiór ostateczny,
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
28

D-01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów

9.

PODSTAWA PŁATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płatność za 1 m2 nawierzchni, za 1m krawężnika, obrzeża i ogrodzenia, za 1 szt. znaku drogowego zostanie dokonana na podstawie
obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o pomiary i badania.
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni :
wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,
frezowanie nawierzchni bitumicznej,
rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej, trylinki, brukowca, płyt betonowych,
przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki,
załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;
b) dla rozbiórki krawężników i obrzeży:
odkopanie krawężników i obrzeży wraz z wyjęciem i oczyszczeniem,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław,
przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki,
załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki,
wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;
c) dla rozbiórki poręczy:
demontaż elementów poręczy zlokalizowanych nad murkiem,
załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
uporządkowanie terenu rozbiórki;
d) dla rozbiórki znaków drogowych:
demontaż tarcz znaków drogowych ze słupków,
odkopanie i wydobycie słupków do znaków drogowych,
zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is1,00 wg BN-77/8931-12 [2],
załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
uporządkowanie terenu rozbiórki.
Uwaga: W cenie jednostkowej robót rozbiórkowych należy uwzględnić ewentualne opłaty związane z przyjęciem odpadu na
wysypisko śmieci.
10.
10.1.
1.
2.

PRZEPISY ZWI ZANE
Normy
PN-S-02205
BN-77/8931-12

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.03.02
PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH PRZY
BUDOWIE I PRZEBUDOWIE DRÓG
1.

WST P

1.1.
Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
wykonaniem przebudowy kablowych linii energetycznych w ramach budowy cieżki rowerowej, chodnika, zjazdów, przedłużeniem
dwóch przepustów pod koroną drogi na odcinku od granicy gminy Wasilków w ramach rozbudowy ulicy Białostockiej (drogi
gminnej Nr 105302B) do ulicy E. Plater w obrębie ewid. Wasilków, gm. Wasilków.
1.2.
Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.
Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą przebudowy kablowych linii energetycznych i
obejmują założenie rur osłonowych dwudzielnych A110PS /lub o podobnych parametrach/ na istniejących kablach energetycznych.
Lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej.
1.4.
Okre lenia podstawowe
Podstawowe okre lenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST
D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5.
Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ć ich wykonania oraz za zgodno ć z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.

MATERIAŁY

2.1.
Wymagania ogólne dotycz ce materiałów
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.2.
Materiały do wykonania robót
Materiałami niezbędnymi do wykonania robót zgodnie z zasadami niniejszej SST są rury osłonowe dwudzielne A160PS /lub inne o
podobnych parametrach/ wraz z elementami niezbędnymi do prawidłowego montażu.
3.

SPRZ T

3.1.
Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2.
Sprz t do wykonania robót
W związku z konieczno cią zachowania ostrożno ci w czasie prac przy kablach energetycznych wszelkie roboty będą wykonywane
ręcznie z wykorzystaniem drobnego sprzętu pomocniczego.
Zastosowany sprzęt musi zostać zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
4.

TRANSPORT

4.1.
Wymagania ogólne dotycz ce transportu
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2.
Transport materiałów
Rury osłonowe należy przewozić samochodami skrzyniowymi lub pojazdami mającymi boczne wsporniki o max. rozstawie 2 m.
Wystające poza pojazd końce nie mogą być dłuższe niż 1 m. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem
a w szczególno ci przed powstaniem rys i obtarć.
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi rodkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i
nadmiernym zawilgoceniem.
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5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.
Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniające
warunki w jakich będą układane rury osłonowe.
5.2.
Roboty przygotowawcze i ziemne
Sposób wykonania robót ziemnych w wykopach powinien być dobrany w zależno ci od wielko ci robót, głęboko ci wykopu,
ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.
Wykopy powinny być wykonane w takim okresie, żeby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania
przewidzianych w nich robót i szybko zlikwidować wykopy przez ich zasypanie.
ciany wykopów winny być zabezpieczone na czas robót według Dokumentacji Projektowej, SST i zaleceń Inspektora Nadzoru.
Zabezpieczenie powinno polegać na:
- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopów,
- podparciu lub rozparciu cian wykopu.
Dopuszcza się stosowanie następujących, bezpiecznych nachyleń skarp:
- w gruntach spoistych ( gliny, iły ) - o nachyleniu 2 : 1,
- w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych - o nachyleniu 1 : 1,5.
Stan skarp należy sprawdzić okresowo w zależno ci od występowania czynników niekorzystnych (opady atmosferyczne, mróz, itp.).
Wymiary wykopów powinny być dostosowane do wymiarów budowli w planie, głęboko ci wykopów, rodzaju gruntu, poziomu
wody gruntowej oraz do technicznych możliwo ci zabezpieczenia cian wykopów.
5.3.
Roboty montażowe
5.3.1. Układanie rur osłonowych
5.3.1.1. Podłoże
Pod rury osłonowe przewidziano podsypkę wyrównawczą grubo ci min. 10 cm z kruszywa naturalnego (mieszanka piasku i żwiru o
max. rednicy ziaren 20 mm ).
O zastosowaniu podsypki w trakcie wykonywania robót winien decydować Nadzór.
5.3.1.2. Układanie przewodu rurowego
Do budowy stosować rury nie wykazujące uszkodzeń - wgnieceń, pęknięć, rys.
Rury układać na warstwie podsypki piaskowej jak w pkt. 5.3.1.1.
Przewód powinien przylegać do podłoża na całej długo ci na co najmniej 1/4 swego obwodu. Po ułożeniu rur należy sprawdzić czy
w czasie układania nie doszło do rozluźnienia połączeń.
Założenie dwudzielnych rur osłonowych na zabezpieczane odcinki przewodów energetycznych należy wykonać zgodnie z
zaleceniami ich producenta, pod nadzorem uprawnionego pracownika będącego przedstawicielem gestora zabezpieczanej sieci.
5.3.2. Zasypanie przewodu rurowego
Do wykonywania warstw wypełniających wykop, należy przystąpić natychmiast po dokonaniu i zatwierdzeniu czę ciowego odbioru
robót w zakresie zakończenia układania rur osłonowych.
Wypełnienie wykopu należy wykonywać w dwu etapach:
- etap I, wypełnienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociągu,
- etap II, wypełnienie wykopu nad strefą ochronną rury, czyli tzw. zasypka wykopu.
Obsypkę wykonywać z gruntu mineralnego, sypkiego, wielko ć ziaren w bezpo rednim sąsiedztwie rury nie może być większa niż
60 mm. Materiał obsypki nie może być zmrożony ani też zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.
W celu zapewnienia całkowitej stabilno ci rurociągu konieczne jest zadbanie, aby materiał obsypki szczelnie wypełniał przestrzeń
nad rurą.
Obsypkę wykonywać warstwami równolegle po obu bokach rury, każdą warstwę zagęszczać.
Obsypkę prowadzić aż do osiągnięcia górnego poziomu strefy ochronnej rury tj. po zagęszczeniu 30 cm ponad wierzch rury.
Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezpo rednie spuszczanie mas ziemi na rurę z samochodów wywrotek.
Do wykonywania wypełniania wykopu (zasypka) można przystąpić po wykonaniu kontroli zagęszczenia obsypki przez uprawnioną
jednostkę geotechniczną. Zasypkę wykopu wykonać z takiego materiału, który spełnia warunki rekonstrukcji terenu. Do zasypki nie
używać gruntu zawierającego duże kamienie i głazy.
6.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1.
Zasady ogólne kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
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6.2.
Kontrola jako ci robót
6.2.1. Sprawdzenie użytych materiałów
Sprawdzenie materiałów następuje poprzez porównanie ich cech z wymaganiami okre lonymi w Dokumentacji Projektowej.
6.2.2. Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową
Sprawdzenie zgodno ci z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych i wykonanych robót z Dokumentacją
Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno ci na podstawie oględzin i pomiarów.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1.
Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00. “Wymagania ogólne”.
7.2.
Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową wykonanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i pomiarem w terenie jest 1 m (metr) ułożonej
dwudzielnej rury osłonowej.
8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1.
Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00. “Wymagania ogólne”.
8.2.
Sposób odbioru robót
Roboty objęte niniejszą SST obejmują:
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiór ostateczny,
- odbiór pogwarancyjny,
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne”.
9.

PODSTAWA PŁATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno ci podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płatno ć za 1 m (metr) rury osłonowej należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jako ci wykonanych robót na podstawie
wyników pomiarów i badań.
Cena wykonania robót obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robót zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,
- zakup i dostarczenie niezbędnych materiałów,
- wykonanie przekopów ręcznych i lokalizacja uzbrojenia,
- zabezpieczenie wykopów przez ewentualne rozparcie cian,
- przygotowanie podłoża,
- ułożenie rur osłonowych dwudzielnych,
- zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z SST,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10.

PRZEPISY ZWI ZANE

10.1.
Normy
1. PN-EN 206-1

Beton . Czę ć 1: Wymagania, wła ciwo ci, produkcja i zgodno ć.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.03.04
PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH
PRZY BUDOWIE I PRZEBUDOWIE DRÓG
1.

WST P

1.1.
Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
wykonaniem przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych w ramach ramach budowy cieżki rowerowej, chodnika, zjazdów,
przedłużeniem dwóch przepustów pod koroną drogi na odcinku od granicy gminy Wasilków w ramach rozbudowy ulicy
Białostockiej (drogi gminnej Nr 105302B) do ulicy E. Plater w obrębie ewid. Wasilków, gm. Wasilków.
1.2.
Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.
Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych i
obejmują założenie rur osłonowych dwudzielnych A110PS /lub o podobnych parametrach/ na istniejących kablach
telekomunikacyjnych.
Lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej.
1.4.
Okre lenia podstawowe
Podstawowe okre lenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST
D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5.
Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ć ich wykonania oraz za zgodno ć z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.

MATERIAŁY

2.1.
Wymagania ogólne dotycz ce materiałów
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.2.
Materiały do wykonania robót
Materiałami niezbędnymi do wykonania robót zgodnie z zasadami niniejszej SST są rury osłonowe dwudzielne A110PS /lub inne o
podobnych parametrach/ wraz z elementami niezbędnymi do prawidłowego montażu.
3.

SPRZ T

3.1.
Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2.
Sprz t do wykonania robót
W związku z konieczno cią zachowania ostrożno ci w czasie prac przy kablach telekomunikacyjnych wszelkie roboty będą
wykonywane ręcznie z wykorzystaniem drobnego sprzętu pomocniczego.
Zastosowany sprzęt musi zostać zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
4.

TRANSPORT

4.1.
Wymagania ogólne dotycz ce transportu
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2.
Transport materiałów
Rury osłonowe należy przewozić samochodami skrzyniowymi lub pojazdami mającymi boczne wsporniki o max. rozstawie 2 m.
Wystające poza pojazd końce nie mogą być dłuższe niż 1 m. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem
a w szczególno ci przed powstaniem rys i obtarć.
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi rodkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i
nadmiernym zawilgoceniem.
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5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.
Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniające
warunki w jakich będą układane rury osłonowe.
5.2.
Roboty przygotowawcze i ziemne
Sposób wykonania robót ziemnych w wykopach powinien być dobrany w zależno ci od wielko ci robót, głęboko ci wykopu,
ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.
Wykopy powinny być wykonane w takim okresie, żeby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania
przewidzianych w nich robót i szybko zlikwidować wykopy przez ich zasypanie.
ciany wykopów winny być zabezpieczone na czas robót według Dokumentacji Projektowej, SST i zaleceń Inspektora Nadzoru.
Zabezpieczenie powinno polegać na:
- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopów,
- podparciu lub rozparciu cian wykopu.
Dopuszcza się stosowanie następujących, bezpiecznych nachyleń skarp:
- w gruntach spoistych ( gliny, iły ) - o nachyleniu 2 : 1,
- w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych - o nachyleniu 1 : 1,5.
Stan skarp należy sprawdzić okresowo w zależno ci od występowania czynników niekorzystnych (opady atmosferyczne, mróz, itp.).
Wymiary wykopów powinny być dostosowane do wymiarów budowli w planie, głęboko ci wykopów, rodzaju gruntu, poziomu
wody gruntowej oraz do technicznych możliwo ci zabezpieczenia cian wykopów.
5.3.
Roboty montażowe
5.3.1. Układanie rur osłonowych
5.3.1.1. Podłoże
Pod rury osłonowe przewidziano podsypkę wyrównawczą grubo ci min. 10 cm z kruszywa naturalnego (mieszanka piasku i żwiru o
max. rednicy ziaren 20 mm ).
O zastosowaniu podsypki w trakcie wykonywania robót winien decydować Nadzór.
5.3.1.2. Układanie przewodu rurowego
Do budowy stosować rury nie wykazujące uszkodzeń - wgnieceń, pęknięć, rys.
Rury układać na warstwie podsypki piaskowej jak w pkt. 5.3.1.1.
Przewód powinien przylegać do podłoża na całej długo ci na co najmniej 1/4 swego obwodu. Po ułożeniu rur należy sprawdzić czy
w czasie układania nie doszło do rozluźnienia połączeń.
Założenie dwudzielnych rur osłonowych na zabezpieczane odcinki kabli telekomunikacyjnych oraz ułożenie pełnych rur osłonowych
należy wykonać zgodnie z zaleceniami ich producenta, pod nadzorem uprawnionego pracownika będącego przedstawicielem gestora
zabezpieczanej sieci.
5.3.2. Zasypanie przewodu rurowego
Do wykonywania warstw wypełniających wykop, należy przystąpić natychmiast po dokonaniu i zatwierdzeniu czę ciowego odbioru
robót w zakresie zakończenia układania rur osłonowych.
Wypełnienie wykopu należy wykonywać w dwu etapach:
- etap I, wypełnienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociągu,
- etap II, wypełnienie wykopu nad strefą ochronną rury, czyli tzw. zasypka wykopu.
Obsypkę wykonywać z gruntu mineralnego, sypkiego, wielko ć ziaren w bezpo rednim sąsiedztwie rury nie może być większa niż
60 mm. Materiał obsypki nie może być zmrożony ani też zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.
W celu zapewnienia całkowitej stabilno ci rurociągu konieczne jest zadbanie, aby materiał obsypki szczelnie wypełniał przestrzeń
nad rurą.
Obsypkę wykonywać warstwami równolegle po obu bokach rury, każdą warstwę zagęszczać.
Obsypkę prowadzić aż do osiągnięcia górnego poziomu strefy ochronnej rury tj. po zagęszczeniu 30 cm ponad wierzch rury.
Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezpo rednie spuszczanie mas ziemi na rurę z samochodów wywrotek.
Do wykonywania wypełniania wykopu (zasypka) można przystąpić po wykonaniu kontroli zagęszczenia obsypki przez uprawnioną
jednostkę geotechniczną. Zasypkę wykopu wykonać z takiego materiału, który spełnia warunki rekonstrukcji terenu. Do zasypki nie
używać gruntu zawierającego duże kamienie i głazy.
6.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1.
Zasady ogólne kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

36

D-01.03.04 Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych przy budowie i przebudowie dróg

6.2.
Kontrola jako ci robót
6.2.1. Sprawdzenie użytych materiałów
Sprawdzenie materiałów następuje poprzez porównanie ich cech z wymaganiami okre lonymi w Dokumentacji Projektowej.
6.2.2. Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową
Sprawdzenie zgodno ci z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych i wykonanych robót z Dokumentacją
Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno ci na podstawie oględzin i pomiarów.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1.
Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00. “Wymagania ogólne”.
7.2.
Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową wykonanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i pomiarem w terenie jest 1 m (metr) ułożonej rury
osłonowej.
8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1.
Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00. “Wymagania ogólne”.
8.2.
Sposób odbioru robót
Roboty objęte niniejszą SST obejmują:
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiór ostateczny,
- odbiór pogwarancyjny,
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne”.
9.

PODSTAWA PŁATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno ci podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płatno ć za 1 m (metr) rury osłonowej należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jako ci wykonanych robót na podstawie
wyników pomiarów i badań.
Cena wykonania robót obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robót zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,
- zakup i dostarczenie niezbędnych materiałów,
- wykonanie przekopów ręcznych i lokalizacja uzbrojenia,
- zabezpieczenie wykopów przez ewentualne rozparcie cian,
- przygotowanie podłoża,
- ułożenie rur osłonowych,
- zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z SST,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10.

PRZEPISY ZWI ZANE

10.1.
Normy
1. PN-EN 206-1

Beton . Czę ć 1: Wymagania, wła ciwo ci, produkcja i zgodno ć.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-02.01.01
WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I÷V KAT.
1.

WST P

1.1.
Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem wykopów w ramach ramach budowy ście ki rowerowej, chodnika, zjazdów, przedłu eniem
dwóch przepustów pod koroną drogi na odcinku od granicy gminy Wasilków w ramach rozbudowy ulicy Białostockiej (drogi
gminnej Nr 105302B) do ulicy E. Plater w obrębie ewid. Wasilków, gm. Wasilków.
1.2.
Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych
w pkt. 1.1.
1.3.
Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST dotyczą wykonania robót ziemnych w wykopach i obejmują:
- roboty ziemne poprzeczne na przerzut, wykonywane mechanicznie w gruncie kat. IV,
- mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat. III, z transportem urobku na odkład,
- schodkowanie skarp.
Okre lenia podstawowe
Głębokość wykopu - ró nica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza ni 1 m.
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop głęboki - wykop o głębokości ponad 3 m.
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a
nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową.
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00
„Wymagania ogólne”.

1.4.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.

1.5.
Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.

MATERIAŁY

2.1.
Wymagania ogólne dotycz ce materiałów
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.2.
Charakterystyka i podział gruntów wyst puj cych w wykopach
Podstawę podziału gruntów na kategorie pod względem trudności ich odspajania oraz przeciętne wartości gęstości objętościowej
gruntów w stanie naturalnym oraz współczynników spulchnienia nale y przyjmować na podstawie normy PN-S-02205 [11].
2.3.
Warunki wykorzystania gruntów z wykopu
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być w maksymalnym stopniu wykorzystane przez Wykonawcę do budowy
nasypów, zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Określenie gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów nale y przyjmować wg tablicy 1, zgodnie z PN-S-02205 [10].
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Tablica l. Przydatno ć gruntów do wykonywania budowli ziemnych
Przeznaczenie

Przydatne

1
Na dolne warstwy
nasypów poni ej
strefy przemarzania

2
1. Rozdrobnione grunty skaliste
twarde oraz grunty kamieniste,
zwietrzelinowe, rumosze i otoczaki
2. wiry i pospółki, równie gliniaste
3. Piaski grubo, średnio i drobnoziarniste, naturalne i łamane
4. Piaski gliniaste z domieszką frakcji
wirowo-kamienistej (morenowe) o
wska niku U  15
5. u le wielkopiecowe i inne
metalurgiczne ze starych zwałów
(powy ej 5 lat)
6. Łupki przywęglowe przepalone
7. Wysiewki kamienne o zawartości
frakcji iłowej poni ej 2 %

Przydatne z zastrze eniami
3
1. Rozdrobnione grunty skaliste
miękkie
2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste,
pyły piaszczyste i pyły
4. Piaski próchnicze, z wyjątkiem
pylastych piasków próchniczych
5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny
pylaste oraz inne o wL  35 %
6. Gliny piaszczyste zwięzłe, gliny
zwięzłe i gliny pylaste zwięzłe oraz
inne grunty o granicy płynności wL
od 35 % do 60 %
7. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartości frakcji iłowej ponad 2 %
8. u le wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego studzenia
(do 5 lat)
9. Iłołupki przywęglowe
nieprzepalone

Na górne warstwy
nasypów w strefie
przemarzania

W wykopach
i miejscach
zerowych do
głębokości
przemarzania

1. wiry i pospółki
2. Piaski grubo- i średnioziarniste
3. Iłołupki przywęglowe przepalone
zawierające mniej ni 15 % ziarn
mniejszych od 0,075 mm
4. Wysiewki kamienne o uziarnieniu
odpowiadającym pospółkom lub
wirom

Grunty niewysadzinowe

10. Popioły lotne i mieszaniny
popiołowo- u lowe
1. wiry i pospółki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyły piaszczyste i pyły
4. Gliny o granicy płynności
mniejszej ni 35 %
5. Mieszaniny popiołowo- u lowe
z węgla kamiennego
6. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartości frakcji iłowej  2 %
7. u le wielkopiecowe i inne
metalurgiczne
8. Piaski drobnoziarniste
Grunty wątpliwe i wysadzinowe

Treść zastrze enia
4
- gdy pory w gruncie skalistym będą
wypełnione gruntem lub materiałem
drobnoziarnistym
- gdy będą wbudowane w miejsca suche
lub zabezpieczone od wód gruntowych
i powierzchniowych
- do nasypów nie wy szych ni 3 m,
zabezpieczonych przed zawilgoceniem
- w miejscach suchych lub przejściowo
zawilgoconych
- do nasypów nie wy szych ni 3 m:
zabezpieczonych przed zawilgoceniem
lub po ulepszeniu spoiwami
- gdy zwierciadło wody gruntowej
znajduje się na głębokości większej od
kapilarności biernej gruntu podło a
- o ograniczonej podatności na rozpad
- łączne straty masy do 5 %
- gdy wolne przestrzenie zostaną
wypełnione materiałem
drobnoziarnistym
- gdy zalegają w miejscach suchych lub
są izolowane od wody
- pod warunkiem ulepszenia tych
gruntów spoiwami, takimi jak: cement,
wapno, aktywne popioły itp.

- drobnoziarniste i nierozpadowe: straty
masy do 1 %
- o wska niku nośności wnoś  10
- gdy są ulepszane spoiwami
(cementem, wapnem, aktywnymi
popiołami itp.)

W czasie trwania robót ziemnych, Wykonawca powinien przeprowadzać badania laboratoryjne gruntów pozyskanych z wykopów celem
określenia ich przydatności do budowy nasypów zgodnie z tablicą 1.
Grunty nieprzydatne do budowy nasypów powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład zgodnie z pkt. 5.2.3. n/n SST.
3.

SPRZ T

3.1.
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2. Sprz t do robót ziemnych
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się mo liwością korzystania z następującego sprzętu
do:
odspajania i wydobywania gruntów (koparki, ładowarki),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, równiarki),
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-

transportu mas ziemnych (samochody samowyładowcze i skrzyniowe),
sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

4.

TRANSPORT

4.1.
Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2.
Transport gruntu pozyskanego z wykopów
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 u ywanego do wykonania wykopów.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.
Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji, harmonogram robót, uwzględniające wszystkie
warunki, w jakich będą wykonywane wykopy.
5.2.
Zasady prowadzenia robót
5.2.1. Odwodnienie pasa robót ziemnych
Niezale nie od budowy urządzeń stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca
powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód opadowych poza obszar robót
ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania
wykopów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.
Je eli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma
obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek opłat ze strony Zamawiającego
za te czynności, jak równie za dowieziony grunt.
5.2.2. Odwodnienie wykopów
Technologia wykonania wykopów musi umo liwiać ich prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót. Wykonanie
wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety.
W czasie robót ziemnych nale y zachować odpowiedni spadek podłu ny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umo liwiające szybki odpływ
wód z wykopu, zgodnie z Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wody opadowe nale y odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.
5.2.3. Wykonanie wykopów
Wykopy powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu mo na było przystąpić do wykonywania
przewidzianych w nich robót budowlanych.
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o ró nym stopniu przydatności do budowy nasypów były
odspajane oddzielnie, w sposób uniemo liwiający ich wymieszanie.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp. W miejscu wbudowania nale y
zapewnić pracę sprzętu gwarantującego rozło enie i zagęszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST
D.02.03.01.
O ile Inspektor Nadzoru dopuści czasowe składowanie gruntów, nale y je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem.
Je eli grunt jest zamarznięty, nie nale y odspajać go do głębokości około 0,5 m powy ej projektowanych rzędnych robót ziemnych.
Grunty nieprzydatne do wbudowania w nasyp nale y odwie ć na odkład na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.
W odległości mniejszej ni 1,5 m od urządzeń podziemnej infrastruktury technicznej (kable, rurociągi), roboty nale y prowadzić ręcznie, z
zachowaniem szczególnej ostro ności.
Wymiary wykopów powinny być dostosowane do sposobu ich wykonywania, głębokości, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej
oraz konieczności i mo liwości zabezpieczenia ścian wykopu.
W przypadku zastosowania zabezpieczenia ścian wykopu, nale y uwzględnić w szerokości dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji
zabezpieczającej oraz swobodną przestrzeń na pracę ludzi pomiędzy zabezpieczeniem ściany wykopu a wykonywanym w wykopie
elementem (np. przepust). Przestrzeń ta powinna wynosić nie mniej ni 0,60 m, a w przypadku ścian izolowanych nie mniej ni 0,80 m.
Materiały zastosowane do wykonania zabezpieczenia i rodzaj konstrukcji zabezpieczającej powinny być uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.
Wykopy nale y wykonywać z zachowaniem wymagań dotyczących dokładności, określonych w pkt. 5.2.6.
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzonych robót, a naprawa
uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od Dokumentacji
Projektowej obcią a Wykonawcę robót ziemnych.
5.2.4.

Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu
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Wska nik zagęszczenia gruntów Is określony wg BN-77/8931-12 [10], nie mo e być mniejszy ni .:

Strefa korpusu
Górna warstwa o grubości 20 cm
Na głębokości od 20 do 50 cm od
powierzchni podło a

zjazd, chodnik, ście ka rowerowa,
miejsce postojowe
1,00

ulica, zatoka autobusowa

0,97

1,00

1,00

Jako kryterium zastępcze oceny wymaganego zagęszczenia gruntów, dla których trudne jest pomierzenie wska nika zagęszczenia,
nale y przyjmować wartość wska nika odkształcenia Io wg załącznika B normy PN-S-02205 [10], równego stosunkowi
odkształcenia wtórnego E2 do pierwotnego E1.
Wska nik odkształcenia Io nie powinien być większy ni :
- dla wirów, pospółek i piasków : 2,2,
- dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyły, gliny pylaste, gliny zwięzłe, iły) : 2,0,
- dla gruntów ró noziarnistych ( wiry gliniaste, pospółki gliniaste, pyły piaszczyste, piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny
piaszczyste zwięzłe) : 3,0.
Całościowej oceny cech nośności warstwy gruntu dokonuje się na podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2, za pomocą
obcią enia statycznego płytą o średnicy 300 mm. Wymagane minimalne wartości wtórnego modułu odkształcenia E2 nale y
przyjmować wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [13].
Je eli grunty rodzime w wykopach nie mają wymaganego zagęszczenia, to przed uło eniem następnych warstw konstrukcji
nawierzchni nale y je dogęścić celem uzyskania wymaganej nośności warstwy gruntu.
5.2.5. Ruch budowlany
Nie nale y dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) powy ej rzędnych robót
ziemnych jest mniejsza ni 0,3 m.
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powy ej warunków obcią a
Wykonawcę robót ziemnych.
5.2.6. Dokładność wykonania wykopów
Dopuszcza się następujące tolerancje:
wymiary wykopu w planie nie mogą ró nić się od szerokości projektowanej o więcej ni +10 cm i -5 cm, a krawędzie dna wykopu
nie powinny mieć wyra nych załamań,
ró nica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie mo e przekraczać +1 cm i -3 cm,
pochylenie skarp wykopu nie mo e ró nić się od projektowanego o więcej ni 10% jego wartości wyra onej tangensem kąta,
maksymalna głębokość wklęśnięć na powierzchni skarp wykopu nie mo e przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3 m.
6.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1.
Zasady ogólne kontroli jako ci robót
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość wykonania robót pomiarowych i
przygotowawczych.
6.2.
Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopów
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami SST podanymi w pkt. 5.2.1 i pkt. 5.2.2
oraz Dokumentacją Projektową.
Szczególną uwagę nale y zwrócić na właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych.
6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w n/n SST oraz w
Dokumentacji Projektowej.
W czasie kontroli szczególną uwagę nale y zwrócić na:
a)
odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,
b) zapewnienie stateczności skarp,
c)
odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),
e)
zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w pkt.5.2.4.
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6.3.
Badania w czasie odbioru wykopów
6.3.1. Sprawdzenie dokumentów kontrolnych
Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy:
a)
oznaczeń laboratoryjnych,
b) dzienników budowy,
c)
dzienników laboratorium Wykonawcy,
d) protokółów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu.
Do odbioru Wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bie ącej kontroli jakości robót.
6.3.2. Sprawdzenie szerokości korpusu ziemnego
Sprawdzenie przeprowadza się z zastosowaniem taśmy, szablonu lub łaty, w odstępach co 100 m na prostych, co 50 m na łuku, a
tak e w miejscach, które budzą wątpliwości.
Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogą przekraczać wartości dopuszczalnych, podanych
w pkt.5.2.6.
6.3.3. Sprawdzenie rzędnych powierzchni korpusu ziemnego
Pomiar przeprowadza się z zastosowaniem niwelatora z częstotliwością wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogą przekraczać wartości dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.6.
6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp
Sprawdzenie przeprowadza się z zastosowaniem szablonu, łaty i poziomicy lub niwelatora z częstotliwością wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogą przekraczać wartości dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.6.
6.3.5. Sprawdzenie równości powierzchni korpusu
Sprawdzenie przeprowadza się z zastosowaniem łaty o długości 3 m. z częstotliwością wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogą przekraczać wartości dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.6.
6.3.6. Sprawdzenie spadku podłużnego powierzchni korpusu
Kontrolę spadków podłu nych nale y oprzeć na ocenie rzędnych wysokościowych, pomierzonych niwelatorem z częstotliwością
podaną w pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogą przekraczać wartości dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.6.
6.3.7. Sprawdzenie zagęszczenia i nośności gruntów
Sprawdzenie zagęszczenia gruntów przeprowadza się na podstawie wyników badań wykonanych z częstotliwością minimum jeden
raz w trzech punktach na 1500 m2 powierzchni oraz w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
Częstotliwość badań wtórnego modułu odkształcenia E2 sprawdzanej warstwy powinna być nie mniejsza, ni jeden raz w trzech punktach
na 2000 m2 powierzchni, a dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
Nośność gruntu na podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 nale y sprawdzić dla warstwy powierzchniowej podło a
nawierzchni oraz ewentualnie głębszych warstw, na ądanie Inspektora Nadzoru.
Zagęszczenie i nośność gruntu jest wystarczająca je eli wszystkie wartości IS oraz E2 i IO spełniają wymagania przedstawione w pkt. 5.2.4.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Wymagania ogólne dotycz ce obmiaru robót
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 m3 (metr sześcienny) wykonanych robót w wykopach na podstawie pomiarów w terenie.
8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
8.2. Rodzaje odbiorów
Odbiór robót ziemnych w wykopach dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu zgodnie z
wymaganiami podanymi w SST D.M.00.00.00.
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na
własny koszt w ustalonym terminie.
9.

PODSTAWA PŁATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płatność za 1 m3 wykonanych wykopów nale y przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o wyniki
pomiarów i badań laboratoryjnych.
Cena wykonania robót obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,
wykonanie wykopu z transportem gruntu na nasyp lub odkład,
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokumentacją Projektową,
zagęszczenie powierzchni wykopu,
przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych.
10.
10.1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

PRZEPISY ZWI ZANE
Normy
PN-B-02480
PN-B-04452
PN-B-04481
PN-B-04493
PN-B-06050
PN-EN 1744-1
BN-75/8931-03
BN-70/8931-05
BN-77/8931-12
PN-S-02205
PN-S-02204

Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
Geotechnika. Badania polowe.
Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna.
Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i lotniskowych.
Drogi samochodowe. Oznaczanie wska nika nośności gruntu jako podło a nawierzchni podatnych.
Drogi samochodowe. Oznaczanie wska nika zagęszczenia gruntu.
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.

10.2. Inne dokumenty
12. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu. Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa, 1978.
13. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych - Katedra In ynierii Drogowej Politechniki Gdańskiej,
2014.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-02.03.01
WYKONANIE NASYPÓW
1.

WST P

1.1.
Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem nasypów w ramach ramach budowy ście ki rowerowej, chodnika, zjazdów, przedłu eniem
dwóch przepustów pod koroną drogi na odcinku od granicy gminy Wasilków w ramach rozbudowy ulicy Białostockiej (drogi
gminnej Nr 105302B) do ulicy E. Plater w obrębie ewid. Wasilków, gm. Wasilków.
1.2.
Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych
w pkt. 1.1.
1.3.
Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST mają zastosowanie przy wykonywaniu nasypów na terenie objętym zakresem z pkt. 1.1.
1.4.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.

Okre lenia podstawowe
Wysokość nasypu - ró nica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, poło one poza pasem robót drogowych.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona według wzoru:

IS 

d
 ds

gdzie:

d

-

gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3],

 ds

- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej
próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], słu ąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [9] [Mg/m3].
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00
„Wymagania ogólne”.
1.5.
Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za. ich zgodność z Dokumentacją Projektową, SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.
2.

MATERIAŁY

2.1.
Wymagania ogólne dotycz ce materiałów
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.2.
Materiały do budowy nasypów
Do wznoszenia nasypów nale y stosować wyłącznie grunty i materiały przydatne do tego celu, które spełniają szczegółowe wymagania
zawarte w tablicy 1, zgodnie z PN-S-02205 [10] i są akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Akceptacja powinna następować na bie ąco, w czasie trwania robót ziemnych, na podstawie przedkładanych przez Wykonawcę wyników
badań laboratoryjnych.
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Tablica l. Przydatno ć gruntów do wykonywania budowli ziemnych
Przeznaczenie

Przydatne

1
Na dolne warstwy
nasypów poni ej
strefy przemarzania

2
1. Rozdrobnione grunty skaliste
twarde oraz grunty kamieniste,
zwietrzelinowe, rumosze i otoczaki
2. wiry i pospółki, równie gliniaste
3. Piaski grubo, średnio i drobnoziarniste, naturalne i łamane
4. Piaski gliniaste z domieszką frakcji
wirowo-kamienistej (morenowe) o
wska niku U  15
5. u le wielkopiecowe i inne
metalurgiczne ze starych zwałów
(powy ej 5 lat)
6. Łupki przywęglowe przepalone
7. Wysiewki kamienne o zawartości
frakcji iłowej poni ej 2 %

Przydatne z zastrze eniami
3
1. Rozdrobnione grunty skaliste
miękkie
2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste,
pyły piaszczyste i pyły
4. Piaski próchnicze, z wyjątkiem
pylastych piasków próchniczych
5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny
pylaste oraz inne o wL  35 %
6. Gliny piaszczyste zwięzłe, gliny
zwięzłe i gliny pylaste zwięzłe oraz
inne grunty o granicy płynności wL
od 35 % do 60 %
7. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartości frakcji iłowej ponad 2 %
8. u le wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego studzenia
(do 5 lat)
9. Iłołupki przywęglowe
nieprzepalone

Na górne warstwy
nasypów w strefie
przemarzania

W wykopach
i miejscach
zerowych do
głębokości
przemarzania

1. wiry i pospółki
2. Piaski grubo- i średnioziarniste
3. Iłołupki przywęglowe przepalone
zawierające mniej ni 15 % ziarn
mniejszych od 0,075 mm
4. Wysiewki kamienne o uziarnieniu
odpowiadającym pospółkom lub
wirom

Grunty niewysadzinowe

10. Popioły lotne i mieszaniny
popiołowo- u lowe
1. wiry i pospółki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyły piaszczyste i pyły
4. Gliny o granicy płynności
mniejszej ni 35 %
5. Mieszaniny popiołowo- u lowe
z węgla kamiennego
6. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartości frakcji iłowej  2 %
7. u le wielkopiecowe i inne
metalurgiczne
8. Piaski drobnoziarniste
Grunty wątpliwe i wysadzinowe

Treść zastrze enia
4
- gdy pory w gruncie skalistym będą
wypełnione gruntem lub materiałem
drobnoziarnistym
- gdy będą wbudowane w miejsca suche
lub zabezpieczone od wód gruntowych
i powierzchniowych
- do nasypów nie wy szych ni 3 m,
zabezpieczonych przed zawilgoceniem
- w miejscach suchych lub przejściowo
zawilgoconych
- do nasypów nie wy szych ni 3 m:
zabezpieczonych przed zawilgoceniem
lub po ulepszeniu spoiwami
- gdy zwierciadło wody gruntowej
znajduje się na głębokości większej od
kapilarności biernej gruntu podło a
- o ograniczonej podatności na rozpad
- łączne straty masy do 5 %
- gdy wolne przestrzenie zostaną
wypełnione materiałem
drobnoziarnistym
- gdy zalegają w miejscach suchych lub
są izolowane od wody
- pod warunkiem ulepszenia tych
gruntów spoiwami, takimi jak: cement,
wapno, aktywne popioły itp.

- drobnoziarniste i nierozpadowe: straty
masy do 1 %
- o wska niku nośności wnoś  10
- gdy są ulepszane spoiwami
(cementem, wapnem, aktywnymi
popiołami itp.)

W przypadku stosowania materiałów o ograniczonej przydatności Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia wszystkich zastrze eń
dotyczących technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania tych materiałów, określonych w tablicy 1.
Je eli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiały nieprzydatne, albo nie uwzględni zastrze eń dotyczących materiałów o
ograniczonej przydatności, określonych w SST lub przez Inspektora Nadzoru, to wszelkie takie części nasypu zostaną przez
Wykonawcę na jego koszt usunięte i wykonane powtórnie z materiałów o odpowiednich właściwościach.
2.2.1. Grunty uzyskane z wykopów
Zgodnie z Dokumentacją Projektową i SST D.02.01.01 grunty uzyskane z wykopów na trasie drogi będą wykorzystane do budowy
nasypów po wykonaniu badań laboratoryjnych i akceptacji Inspektora Nadzoru.
2.2.2. Grunty uzyskane z dokopów
Zgodnie z Dokumentacją Projektową, grunt niewysadzinowy kat.I÷II do wykonania nasypów nale y uzyskać z dokopu. Grunty
niewysadzinowe z dokopu powinny posiadać następujące właściwości podane w normie PN-S-02205 [10]:
a)
zawartość cząstek wg PN-B-04481:
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b)
c)
3.

-  0,075 mm - < 15%,
-  0,02 mm - < 3%,
kapilarność bierna /Hkb/ wg PN-B-04493 < 1,0 m
wska nik piaskowy /WP/ wg BN-64/8931-01 > 35.
SPRZ T

3.1.
Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca jest zobowiązany do u ywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości
gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak te w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania.
3.2.
Sprz t do wykonania nasypów
Do wykonania nasypów nale y stosować:
koparki,
spycharki,
równiarki samojezdne,
walce ogumione i stalowe, wibracyjne i statyczne,
płyty wibracyjne.
Sprzęt u ywany w robotach ziemnych powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.
4.

TRANSPORT

4.1.
Wymagania ogólne dotycz ce transportu
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2.
Transport materiałów
Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu, jego objętości, technologii odspajania i
załadunku oraz od odległości transportu.
Wydajność środków transportowych powinna być dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do wbudowania gruntu.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.
Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniające warunki w jakich
prowadzone będą roboty przy wykonywaniu nasypów.
5.2.
Wykonanie nasypów
5.2.1. Przygotowanie podłoża
Przed przystąpieniem do budowy nasypów nale y w obrębie ich podstawy zakończyć roboty przygotowawcze określone w SST
D.01.01.01, D.01.02.01, D.01.02.02, D.01.02.03, D.01.02.04.
5.2.2. Wybór gruntów do wykonania nasypów
Wybór gruntów do wykonania nasypów powinien być dokonany z uwzględnieniem zasad z pkt. 2.2.
5.2.3. Zasady wykonania nasypów
5.2.3.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów
Nasypy powinny być wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłu nego, zgodnie z Dokumentacją
Projektową i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przez Inspektora Nadzoru.
W celu zapewnienia stateczności nasypów i ich równomiernego osiadania nale y przestrzegać następujących zasad:
a) Nasypy nale y wykonywać metodą warstwową z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy powinny być
wznoszone równomiernie na całej szerokości.
b) Grubość warstwy w stanie lu nym powinna być odpowiednio dobrana w zale ności od rodzaju gruntu i sprzętu u ywanego do
zagęszczania. Przystąpienie do układania kolejnej warstwy nasypu mo e nastąpić dopiero po stwierdzeniu prawidłowego
wykonania warstwy poprzedniej.
c) Grunty o ró nych właściwościach nale y układać w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubości na całej szerokości
nasypu. Grunty spoiste nale y wbudowywać w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu.
d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nale y układać poziomo, a warstwy gruntu mało przepuszczalnego ze spadkiem górnej
powierzchni około 4%  1%. Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemo liwiać lokalne gromadzenie się wody.
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e)

Górne warstwy nasypu o grubości co najmniej 0,5 m nale y wykonać z gruntów niewysadzinowych, o wska niku
ró noziarnistości nie mniejszym ni 5 i współczynniku filtracji k10610-5 m/s, w razie braku takiego gruntu nale y górną
warstwę ulepszyć spoiwem (cementem, wapnem lub aktywnymi popiołami).

5.2.3.2. Wykonywanie nasypów w niekorzystnych warunkach atmosferycznych
W okresie deszczów i mrozów, nasypy zaleca się wykonywać jedynie z gruntów i materiałów przydatnych bez zastrze eń wg tablicy 2
zawartej w PN-S-02205 [10].
Nie nale y wbudowywać gruntów o nadmiernej wilgotności (wwopt), zamarzniętych albo przemieszanych ze śniegiem lub lodem.
5.2.4. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu
Ka da warstwa gruntu powinna być zagęszczona jak najszybciej po jej rozło eniu z zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla
danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków.
Wymaganą wilgotność zagęszczanego gruntu, procedurę zagęszczania i grubość warstw nale y określić doświadczalnie podczas
próbnego zagęszczania stosowanym sprzętem.
Rozło one warstwy gruntu nale y zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. Kolejną warstwę gruntu mo na układać po
stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrów ju uło onej warstwy.
Uzyskanie przez grunty w budowli ziemnej wymaganych cech nośności sprawdza się przez badanie wska nika zagęszczenia Is oraz
wtórnego modułu odkształcenia E2.
Oceny zagęszczenia nale y dokonywać na podstawie wska nika zagęszczenia Is.
Wska nik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony wg BN-77/8931-12 [10], nie mo e być mniejszy ni :
Lokalizacja

zjazd, chodnik,
ście ka rowerowa,
miejsce podtojowe

ulica, zatoka
autobusowa

górna warstwa o grubości 20 cm

1,00

1,00

ni ej le ące warstwy nasypu do głębokości od niwelety robót ziemnych 1,2 m

0,97

1,00

warstwy nasypu na głębokości od powierzchni robót ziemnych poni ej 1,2 m

0,95

0,97

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubości do 20 cm powinna mieć wska nik zagęszczenia Is 0,95.
Jako kryterium zastępcze oceny wymaganego zagęszczenia gruntów, dla których trudne jest pomierzenie wska nika zagęszczenia,
nale y przyjmować wartość wska nika odkształcenia Io wg załącznika B normy PN-S-02205 [11], równego stosunkowi
odkształcenia wtórnego E2 do pierwotnego E1.
Wska nik odkształcenia Io dla wirów, pospółek i piasków nie powinien być większy ni 2,2,
Całościowej oceny cech nośności warstwy gruntu dokonuje się na podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2, za pomocą
obcią enia statycznego płytą o średnicy 300 mm. Wymagane minimalne wartości wtórnego modułu odkształcenia E2 nale y
przyjmować wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [15].
Je eli badania kontrolne wyka ą, e zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to Wykonawca powinien spulchnić warstwę,
doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić.
Je eli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wska nika zagęszczenia Wykonawca powinien usunąć
warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy.
5.2.5. Wilgotność gruntu
Wilgotność technologiczna gruntu w czasie zagęszczania powinna być dostosowana do metody zagęszczania i rodzaju stosowanego
sprzętu.
Decydującym kryterium jest mo liwość zagęszczenia gruntu do wymaganego poziomu nośności.
W przypadku zagęszczania walcami statycznymi, wilgotność powinna być zbli ona do optymalnej, oznaczonej na podstawie próby normalnej
metodą I i II wg PN-B-04481 [3]. Odchylenie od wilgotności optymalnej nie powinno przekraczać 2% (dla gruntów niespoistych).
W przypadku u ycia sprzętu wibracyjnego zalecana jest wilgotność mniejsza od optymalnej, ustalona na podstawie wstępnych prób.
Urządzeniami wibracyjnymi grunty niespoiste mo na zagęszczać tak e w stanie powietrzno - suchym, o ile wstępne próby dadzą pozytywne
wyniki.
Je eli wilgotność gruntu jest wy sza od wilgotności optymalnej o wartość większą od podanych odchyleń, to grunt nale y osuszyć w sposób
naturalny lub ulepszyć przez zastosowanie dodatku spoiw. Sposób osuszenia gruntu powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Je eli zachodzi taka potrzeba, to zaleca się zwiększenie wilgotności gruntu przez zraszanie wodą.
5.2.6. Dokładność wykonania nasypów
Przy wykonywaniu nasypów obowiązują następujące wymagania:
odchylenie sytuacyjne osi korpusu ziemnego w nasypie od osi projektowanej nie mo e być większe ni 10 cm,
ró nica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie mo e przekraczać +1 i -3 cm,
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6.

szerokość korony nie mo e ró nić się od szerokości projektowanej o więcej ni 10 cm, a krawędzie korony nie powinny
mieć wyra nych załamań,
nierówności powierzchni korpusu mierzone łatą długości 3 m nie mogą przekraczać 3 cm,
pochylenie poprzeczne powierzchni korpusu nie mo e ró nić się o więcej ni 0,5% pochylenia projektowanego,
pochylenie skarp nasypu nie mo e ró nić się od projektowanego o więcej ni 10% jego wartości,
maksymalna głębokość lokalnych wklęśnięć na powierzchni skarp nasypu nie mo e przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą
3-metrową.
KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1.
Zasady ogólne kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2.
Badania i pomiary w czasie wykonywania nasypów
6.2.1. Sprawdzenie jakości wykonania nasypów
Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w pkt. 2.2 oraz 5.2 n/n
SST i w Dokumentacji Projektowej.
Szczególną uwagę nale y zwrócić na:
a)
badania przydatności gruntów do budowy nasypów,
b) badanie prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu,
c)
badanie zagęszczenia nasypu,
d) pomiary kształtu nasypu.
6.2.1.1. Badanie przydatności gruntów do budowy nasypów
Badania przydatności gruntów do budowy nasypów powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych z ka dej partii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego ródła, jednak nie rzadziej ni trzy razy na ka de 5000 m3.
W ka dym badaniu nale y określić następujące właściwości:
skład granulometryczny, wg PN-B-04481 [3],
zawartość części organicznych, wg PN-B-04481 [3],
wilgotność naturalną, wg PN-B-04481 [3],
wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481 [3],
granicę płynności, wg PN-B-04481 [3],
kapilarność bierną, wg PN-B-04493 [4],
wska nik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [13] .
6.2.1.2. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na sprawdzeniu:
a)
prawidłowości rozmieszczenia gruntów o ró nych właściwościach w nasypie,
b) odwodnienia ka dej warstwy,
c)
grubości ka dej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania nale y przeprowadzić nie rzadziej ni 1 raz w trzech
punktach na 500 m2 warstwy,
d) przestrzegania ograniczeń określonych w pkt. 5.2.3.2, dotyczących wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów.
6.2.1.3. Sprawdzenie zagęszczenia i nośności gruntu
Częstotliwość badań wska nika zagęszczenia Is ka dej układanej warstwy powinna być następująca:
- dla korpusu nie mniej ni jeden raz w trzech punktach na 500 m2 zagęszczanych warstw nasypu,
- dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
Zagęszczenie gruntu nale y oceniać stosując metodę porównania poszczególnych wyników badań z wymaganiami w pkt. 5.2.4.
Częstotliwość badań wtórnego modułu odkształcenia E2 i wska nika odkształcenia Io nale y przyjmować jak dla wska nika Is.
Nośność gruntu na podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 nale y sprawdzić dla warstwy powierzchniowej podło a
nawierzchni, najwy szej warstwy robót ziemnych oraz ewentualnie głębszych warstw, na ądanie Inspektora Nadzoru.
6.2.1.4. Pomiary kształtu nasypu
Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę:
prawidłowości wykonania skarp,
szerokości korony korpusu.
Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami dotyczącymi pochyleń i
dokładności wykonania skarp, określonymi w Dokumentacji Projektowej oraz w pkt. 5.2.6.
Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy
gruntu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych korpusu, określonych w Dokumentacji Projektowej.
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6.3.
Badania w czasie odbioru nasypów.
6.3.1. Sprawdzenie dokumentów kontrolnych
Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy:
a)
oznaczeń laboratoryjnych,
b) dziennika budowy,
c)
dzienników laboratorium Wykonawcy,
d) protokółów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu.
6.3.2. Sprawdzenie szerokości korpusu ziemnego
Sprawdzenie przeprowadza się z zastosowaniem taśmy, szablonu, łaty, w odstępach co 100 m na prostych, co 50 m na łuku, a tak e
w miejscach, które budzą wątpliwości.
Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogą przekraczać wartości dopuszczalnych, podanych
w pkt. 5.2.6.
6.3.3. Sprawdzenie rzędnych powierzchni korpusu ziemnego
Pomiar przeprowadza się z zastosowaniem niwelatora z częstotliwością wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogą przekraczać wartości dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.6.
6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp
Sprawdzenie przeprowadza się z zastosowaniem szablonu, łaty i poziomicy lub niwelatora z częstotliwością wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogą przekraczać wartości dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.6.
6.3.5. Sprawdzenie równości powierzchni korpusu
Sprawdzenie przeprowadza się z zastosowaniem łaty o długości 3 m. z częstotliwością wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogą przekraczać wartości dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.6.
6.3.6. Sprawdzenie spadku podłużnego powierzchni korpusu
Kontrolę spadków podłu nych nale y oprzeć na ocenie rzędnych wysokościowych, pomierzonych niwelatorem z częstotliwością
podaną w pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogą przekraczać wartości dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.6.
6.3.7. Sprawdzenie nośności i zagęszczenia gruntów
Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez przeprowadzenie
wyrywkowych badań bezpośrednich.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Wymagania ogólne dotycz ce obmiaru robót
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem nasypów jest 1 m3 (metr sześcienny) i uwzględnia elementy składowe
obmierzane wg innej jednostki: plantowanie skarp nasypów w m2 (metrach kwadratowych).
8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
8.2. Rodzaje odbiorów
Odbiór robót ziemnych dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu zgodnie z zasadami
podanymi w SST D.M.00.00.00.
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na
własny koszt w ustalonym terminie.
9.

PODSTAWA PŁATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płatność za 1 m3 wykonanych nasypów nale y przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o wyniki
pomiarów i badań laboratoryjnych.
Cena wykonania nasypów obejmuje:
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10.

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,
wykonanie wykopu z transportem gruntu na miejsce wbudowania w nasyp,
wbudowanie dostarczonego gruntu warstwami wraz z zagęszczeniem zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i
SST,
profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem im spadków i pochyleń zgodnych z Dokumentacją Projektową i SST,
wyprofilowanie skarp dokopu,
rekultywację dokopu,
odwodnienie terenu robót,
przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych dotyczących w szczególności właściwości wbudowanych
gruntów i materiałów, wska nika zagęszczenia poszczególnych warstw nasypu.
PRZEPISY ZWI ZANE

10.1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Normy
PN-B-02480
PN-B-04452
PN-B-04481
PN-B-04493
PN-B-06050
PN-EN 1744-1
BN-75/8931-03
BN-70/8931-05
BN-77/8931-12
PN-S-02205
PN-S-02204
BN-76/8950-03

13.

BN-64/8931-01

Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
Geotechnika. Badania polowe.
Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
Oznaczanie kapilarności biernej.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna.
Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i lotniskowych.
Drogi samochodowe. Oznaczanie wska nika nośności gruntu jako podło a nawierzchni podatnych.
Drogi samochodowe. Oznaczenie wska nika zagęszczenia gruntu.
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.
Badania hydrologiczne. Obliczanie współczynnika filtracji gruntów sypkich na podstawie uziarnienia
i porowatości.
Drogi samochodowe. Oznaczanie wska nika piaskowego.

10.2. Inne dokumenty
14. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu. Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa, 1978
15. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych - Katedra In ynierii Drogowej
Politechniki Gdańskiej, 2014.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 03.01.01
PRZEPUSTY POD KORON DROGI / CIANKI CZOŁOWE/
1. WST P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonywaniem przedłu enia przepustów ze ciankami czołowymi w ramach budowy
cie ki rowerowej, chodnika, zjazdów, przedłu eniem dwóch przepustów pod koroną drogi na odcinku od granicy gminy Wasilków
w ramach rozbudowy ulicy Białostockiej (drogi gminnej Nr 105302B) do ulicy E. Plater w obrębie ewid. Wasilków, gm. Wasilków.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
przepustów pod koroną drogi oraz cianek czołowych jako samodzielnych elementów.
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, słu ący do przepływu małych
cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego.
1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) - czę ć konstrukcyjna wykonana w zakładzie przemysłowym, z
której po zmontowaniu na budowie, mo na wykonać przepust.
1.4.3. Przepust rurowy - przepust, którego konstrukcja no na wykonana jest z rur betonowych lub elbetowych.
1.4.4. cianka czołowa przepustu - element początkowy lub końcowy przepustu w postaci cian równoległych do
osi drogi (lub głowic kołnierzowych), słu ący do mo liwie łagodnego (bez dławienia) wprowadzenia wody do
przepustu oraz do podtrzymania stoków nasypu drogowego, ustabilizowania stateczno ci całego przepustu i
czę ciowego zabezpieczenia elementów rodkowych przepustu przed przemarzaniem.
1.4.5. Skrzydła wlotu lub wylotu przepustu - konstrukcje łączące się ze ciankami czołowymi przepustu,
równoległe, prostopadłe lub uko ne do osi drogi, słu ące do zwiększenia zdolno ci przepustowej przepustu i
podtrzymania stoków nasypu.
1.4.6. Pozostałe okre lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST DM-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów, objętych niniejszą SST są:
 beton,
 materiały na ławy fundamentowe,
 materiały izolacyjne,
 deskowanie konstrukcji betonowych i elbetowych,
 kamień łamany do cianek czołowych.
2.3. Beton i jego składniki
2.3.1. Wymagane wła ciwo ci betonu
Poszczególne elementy konstrukcji przepustu betonowego w zale no ci od warunków ich eksploatacji,
nale y wykonywać zgodnie z „Wymaganiami i zaleceniami dotyczącymi wykonywania betonów do konstrukcji
mostowych” [45], z betonu klasy co najmniej:
- C 25/30 - prefabrykaty, cianki czołowe, przepusty, skrzydełka;
- C 25/30 - fundamenty, warstwy ochronne.
Beton do konstrukcji przepustów betonowych musi spełniać następujące wymagania wg PN-B-06250
[8]:
 nasiąkliwo ć nie większa ni 4 %,
 przepuszczalno ć wody - stopień wodoszczelno ci co najmniej W 8,
 odporno ć na działanie mrozu - stopień mrozoodporno ci co najmniej F 150.
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2.3.2. Kruszywo
Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów powinno spełniać
wymagania normy PN-B-06712 [12] dla kruszyw do betonów klas B 25, B 30 i wy szych.
Grysy
Do betonów stosować nale y grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziarna do 16
mm. Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru.
Grysy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania dla grysu do betonowych elementów konstrukcji przepustów
Lp.
Wła ciwo ci
Wymagania
1
Zawarto ć pyłów mineralnych, %, nie więcej ni :
1
2
Zawarto ć ziarn nieforemnych, %, nie więcej ni :
20
3
Wska nik rozkruszenia, %, nie więcej ni :
- dla grysów granitowych
16
- dla grysów bazaltowych i innych
8
4
Nasiąkliwo ć, %, nie więcej ni :
1,2
5
Mrozoodporno ć wg metody bezpo redniej, %,
2
nie więcej ni
6
Mrozoodporno ć wg zmodyfikowanej metody bezpo redniej
(wg PN-B-11112 [19]), %, nie więcej ni :
10
7
Zawarto ć związków siarki, %, nie więcej ni :
0,1
8
Zawarto ć zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej ni :
0,25
9
Zawarto ć zanieczyszczeń organicznych. Barwa cieczy nad
wzorcowa
kruszywem nie ciemniejsza ni :
nie wywołująca zwiększenia
10 Reaktywno ć alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18])
wymiarów liniowych ponad 0,1%
11 Zawarto ć podziarna, %, nie więcej ni :
5
12 Zawarto ć nadziarna, %, nie więcej ni :
10
Piasek
Nale y stosować piaski pochodzenia rzecznego, albo będące kompozycją piasku rzecznego i
kopalnianego płukanego. Piaski powinny odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 2.
Tablica 2. Wymagania dla piasku do betonowych elementów konstrukcji przepustów
Lp.
Wła ciwo ci
Wymagania
1 Zawarto ć pyłów mineralnych, %, nie więcej ni :
1,5
2 Zawarto ć związków siarki, %, nie więcej ni :
0,2
3 Zawarto ć zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej ni :
0,25
Zawarto ć zanieczyszczeń organicznych. Barwa
wzorcowa
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza ni :
5 Reaktywno ć alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18])
nie wywołująca zwiększenia wymiarów
liniowych ponad 0,1%
Zawarto ć poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosić:
do 0,25 mm - od 14 do 19 %
do 0,5 mm - od 33 do 48 %
do 1 mm
- od 57 do 76 %
wir
wir powinien spełniać wymagania normy PN-B-06712 [12] dla marki 30 w zakresie cech fizycznych i
chemicznych.
Ponadto mrozoodporno ć wiru badaną zmodyfikowaną metodą bezpo rednią wg PN-B-11112 [19]
ogranicza się do 10 %.
wir powinien odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania dla wiru marki 30 do betonowych elementów konstrukcji
przepustów
Lp.
Wła ciwo ci
Wymagania
1 Wytrzymało ć na mia d enie, wska nik rozkruszenia, %, nie
12
więcej ni :
2 Zawarto ć ziarn słabych, %, nie więcej ni :
5
3 Nasiąkliwo ć, %, nie więcej ni :
1,0
4
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Mrozoodporno ć po 25 cyklach i po 5 cyklach, %, nie więcej
ni :
5
Zawarto ć ziarn nieforemnych, %, nie więcej ni :
6
Zawarto ć pyłów mineralnych, %, nie więcej ni :
7
Zawarto ć zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej ni :
8
Zawarto ć związków siarki, %, nie więcej ni :
9
Zawarto ć zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy nad
kruszywem nie ciemniejsza ni :
Rysunek 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa do betonu
4

5,0
20
1,5
0,25
0,1
wzorcowa

2.3.3.
Uziarnienie
mieszanki mineralnej
Składniki
mieszanki mineralnej
dla betonu powinny być tak dobrane, aby krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej mie ciła się w krzywych
granicznych pola dobrego uziarnienia, rys. 1.
2.3.4. Składowanie kruszywa
Kruszywo nale y przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Podło e składowiska powinno być równe, utwardzone i dobrze
odwodnione, aby nie dopu cić do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego składowania i poboru.
Poszczególne kruszywa nale y składować oddzielnie, w zasiekach uniemo liwiających wymieszanie się
sąsiednich pryzm. Zaleca się, aby frakcje drobne kruszywa (poni ej 4 mm) były chronione przed opadami za
pomocą plandek lub zadaszeń.
Warunki składowania oraz lokalizacja składowiska powinny być wcze niej uzgodnione z Inspektorem
Nadzoru.
2.3.5. Cement
2.3.5.1. Wymagania
Cement stosowany do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów winien spełniać
wymagania normy PN-B-19701 [21].
Nale y stosować wyłącznie cement portlandzki (bez dodatków). Wymagania dla cementu zestawiono w
tablicy 4.
Tablica 4. Wymagania ogólne dla cementu do betonowych elementów konstrukcji przepustów
Lp.
Wymagania
Marka cementu
42,5
32,5
1 Wytrzymało ć
na po 2 dniach
10
ciskanie, MPa, nie po 7 dniach
16
mniej ni :
po 28 dniach
42,5
32,5
2 Czas wiązania
początek wiązania, najwcze niej po
60
60
upływie min.
koniec wiązania najpó niej, h
12
12
3 Stało ć
objęto ci, więcej ni :
10
10
mm nie
4 Zawarto ć SO3, % masy cementu, nie więcej ni :
3,5
3,5
5 Zawarto ć chlorków, %, nie więcej ni :
0,10
0,10
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Zawarto ć alkaliów, %, nie więcej ni :
0,6
0,6
Łączna zawarto ć dodatków specjalnych (przy pieszających
twardnienie,
plastyfikujących,
hydrofobizujących)
i
5,0
5,0
technologicznych, dopuszczonych do stosowania przez ITB,
% masy cementu, nie więcej ni
Cement powinien pochodzić z jednego ródła dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego jako ć okre lona
atestem - musi być zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
2.3.5.2. Przechowywanie cementu
Warunki przechowywania cementu powinny odpowiadać wymaganiom normy BN-88/6731-08 [36].
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:
a) dla cementu workowanego
 składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z boków przed
opadami),
 magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i cianach),
b) dla cementu luzem - zbiorniki stalowe, elbetowe lub betonowe. W ka dym ze zbiorników nale y
przechowywać cement jednego rodzaju i klasy, pochodzący od jednego dostawcy.
2.3.6. Stal zbrojeniowa
Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementów konstrukcji przepustów musi odpowiadać
wymaganiom PN-H-93215 [29].
Klasa, gatunek i rednica musi być zgodna z dokumentacją projektową lub SST.
Nie dopuszcza się zamiennego u ycia innych stali i innych rednic bez zgody In yniera.
Stal zbrojeniowa powinna być składowana w sposób izolowany od podło a gruntowego, zabezpieczona
od wilgoci, chroniona przed odkształceniem i zanieczyszczeniem.
2.3.7. Woda
Woda do betonu powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [24].
Bez badań laboratoryjnych mo na stosować wodociągową wodę pitną.
Woda pochodząca z wątpliwych ródeł nie mo e być u yta do momentu jej przebadania na zgodno ć z
podaną normą.
2.3.8. Domieszki chemiczne
Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane, je li przewiduje to dokumentacja projektowa i
SST, przy czym w przypadku braku danych dotyczących rodzaju domieszek, ich dobór powinien być dokonany
zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [8]. Domieszki powinny odpowiadać PN-B-23010 [22].
2.4. Materiały izolacyjne
Do izolowania drogowych przepustów betonowych i cianek czołowych nale y stosować materiały
wskazane w dokumentacji projektowej lub SST posiadające aprobatę techniczną oraz atest producenta:
 emulsja kationowa wg EmA-94. IBDiM [44],
 roztwór asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [23],
 lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniaczy wg PN-C-96177 [25],
 papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 [38] oraz wg BN-88/6751-03 [39],
 wszelkie inne i nowe materiały izolacyjne sprawdzone do wiadczalnie i posiadające aprobaty techniczne - za
zgodą Inspektora Nadzoru.
2.5. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i elbetowych
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom okre lonym w PN-B-06251 [9]. Deskowanie nale y
wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom:
 drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich wg PN-D-95017 [26],
 tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-B-06251 [9] i PN-D-96000 [27],
 tarcica li ciasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [28],
 gwo dzie wg BN-87/5028-12 [35],
 ruby, wkręty do drewna i podkładki do rub wg PN-M-82121 [31], PN-M-82503 [32], PN-M-82505 [33] i
PN-M-82010 [30],
 płyty pil niowe z drewna wg BN-69/7122-11 [40] lub sklejka wodoodporna odpowiadająca wymaganiom
okre lonym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez In yniera.
Dopuszcza się wykonanie deskowań z innych materiałów, pod warunkiem akceptacji Inspektora
Nadzoru.
6
7
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2.6. elbetowe elementy prefabrykowane
Kształt i wymiary elbetowych elementów prefabrykowanych do przepustów i cianek czołowych
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Odchyłki wymiarów prefabrykatów powinny odpowiadać PNB-02356 [2].
Powierzchnie elementów powinny być gładkie i bez raków, pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne pory
jako pozostało ci po pęcherzykach powietrza i wodzie do głęboko ci 5 mm.
Po wbudowaniu elementów dopuszcza się wyszczerbienia krawędzi o głęboko ci do 10 mm i długo ci do
50 mm w liczbie 2 sztuk na 1 m krawędzi elementu, przy czym na jednej krawędzi nie mo e być więcej ni 5
wyszczerbień.
Składowanie elementów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podło u.
Poszczególne rodzaje elementów powinny być składowane oddzielnie.
2.7. Materiały na ławy fundamentowe
Czę ć przelotowa przepustu i skrzydełka mogą być posadowione na:
 ławie fundamentowej z pospółki spełniającej wymagania normy PN-B-06712 [12],
 ławie fundamentowej z gruntu stabilizowanego cementem, spełniającej wymagania SST D-04.05.01
„Podbudowa i ulepszone podło a z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem”,
 fundamencie z płyt prefabrykowanych z betonu zbrojonego, spełniającym wymagania materiałowe podane w
niniejszej SST,
 fundamencie z płyty z betonu wylewanego spełniającym wymagania materiałowe podane w niniejszej OST.
2.8. Zaprawa cementowa
Do kamiennej cianki czołowej nale y stosować zaprawy cementowe wg PN-B-14501 [20] marki nie
ni szej ni M 12.
Do zapraw nale y stosować cement portlandzki lub hutniczy wg PN-B-19701 [21], piasek wg PN-B06711 [7] i wodę wg PN-B-32250 [24].
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprz t do wykonywania przepustów
Wykonawca przystępujący do wykonania przepustu i cianki czołowej powinien wykazać się
mo liwo cią korzystania z następującego sprzętu:
 koparki do wykonywania wykopów głębokich,
 sprzętu do ręcznego wykonywania płytkich wykopów szerokoprzestrzennych,
 urawi samochodowych,
 betoniarek,
 innego sprzętu do transportu pomocniczego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
4.2.1. Transport kruszywa
Kamień i kruszywo nale y przewozić dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
Sposoby zabezpieczania wyrobów kamiennych podczas transportu powinny odpowiadać BN-67/6747-14
[37].
4.2.2. Transport cementu
Transport cementu powinien być zgodny z BN-88/6731-08 [36].
Przewóz cementu powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu rodkami transportu w warunkach
zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem.
4.2.3. Transport stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniową mo na przewozić dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczających
przed powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi.
4.2.4. Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z normą PN-B-06250 [8].
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Czas transportu powinien spełniać wymóg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki
uzyskanej po jej wytworzeniu.
4.2.5. Transport prefabrykatów
Elementy prefabrykowane mogą być przewo one dowolnymi rodkami transportu w sposób
zabezpieczający je przed uszkodzeniami.
Do transportu mo na przekazać elementy, w których beton osiągnął wytrzymało ć co najmniej 0,75 R
(W).
4.2.6. Transport drewna i elementów deskowania
Drewno i elementy deskowania nale y przewozić w warunkach chroniących je przed przemieszczaniem,
a elementy metalowe w warunkach zabezpieczających przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
 odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru,
 regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu według dokumentacji projektowej lub SST,
 czasowego przeło enia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu wg dokumentacji projektowej, SST lub
wskazówek In yniera.
5.3. Roboty ziemne
5.3.1. Wykopy
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być zgodna z SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.
ciany wykopów winny być zabezpieczone na czas robót wg dokumentacji projektowej, SST i zaleceń
Inspektora Nadzoru. W szczególno ci zabezpieczenie mo e polegać na:
 stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopów,
 podparciu lub rozparciu cian wykopów,
 stosowaniu cianek szczelnych.
Do podparcia lub rozparcia cian wykopów mo na stosować drewno, elementy stalowe lub inne
materiały zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Stosowane cianki szczelne mogą być drewniane albo stalowe wielokrotnego u ytku. Typ cianki oraz
sposób jej zagłębienia w grunt musi być zgodny z dokumentacją projektową i zaleceniami In yniera.
Po wykonaniu robót ciankę szczelną nale y usunąć, za powstałą szczelinę zasypać gruntem i zagę cić.
W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora Nadzoru, cianki szczelne mo na pozostawić w
gruncie.
Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna być pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o
grubo ci co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna być usunięta ręcznie lub
mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprzyrządowaniem nie powodującym spulchnienia gruntu.
Odchyłki rzędnej wykonanego podło a od rzędnej okre lonej w dokumentacji projektowej nie mo e
przekraczać +1,0 cm i -3,0 cm.
5.4. Umocnienie wlotów i wylotów
Umocnienie wlotów i wylotów nale y wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub SST.
Umocnieniu podlega dno oraz skarpy wlotu i wylotu.
W zale no ci od rodzaju materiału u ytego do umocnienia, wykonanie robót powinno być zgodne z
wymaganiami podanymi w SST D-06.00.00 „Roboty wykończeniowe”.
5.5. Ławy fundamentowe pod przepustami
Ławy fundamentowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST.
Dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych przepustów wynoszą:
a) ró nice wymiarów ławy fundamentowej w planie:
 2 cm dla przepustów sklepionych,
 5 cm dla przepustów pozostałych,
b) ró nice rzędnych wierzchu ławy:
 0,5 cm dla przepustów sklepionych,
 2 cm dla przepustów pozostałych.
Ró nice w niwelecie wynikające z odchyłek wymiarowych rzędnych ławy, nie mogą spowodować
spiętrzenia wody w przepu cie.
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5.6. Roboty betonowe
5.6.1. Wykonanie mieszanki betonowej
Mieszanka betonowa dla betonowych elementów konstrukcji przepustów powinna odpowiadać
wymaganiom PN-B-06250 [8].
Urabialno ć mieszanki betonowej powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelno ci po
zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.
Urabialno ć powinna być dostosowana do warunków formowania, okre lonych przez:
 kształt i wymiary elementu konstrukcji oraz ilo ć zbrojenia,
 zakładaną gładko ć i wygląd powierzchni betonu,
 sposoby układania i zagęszczania mieszanki betonowej.
Konsystencja powinna być nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-B-06250 [8]. Nie mo e ona
być osiągnięta przez większe zu ycie wody ni to jest przewidziane w składzie mieszanki. Zaleca się sprawdzanie
do wiadczalne urabialno ci mieszanki betonowej przez próbę formowania w warunkach zbli onych do
rzeczywistych.
Zawarto ć powietrza w zagęszczonej mieszance betonowej nie mo e przekraczać: 2 % w przypadku
niestosowania domieszek napowietrzających i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania domieszek
napowietrzających.
Recepta mieszanki betonowej mo e być ustalona dowolną metodą do wiadczalną lub obliczeniowodo wiadczalną zapewniającą uzyskanie betonu o wymaganych wła ciwo ciach.
Do celów produkcyjnych nale y sporządzić receptę roboczą, uwzględniającą zawilgocenie kruszywa,
pojemno ć urządzenia mieszającego i sposób dozowania.
Zmiana recepty roboczej musi być wykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z poni szych przypadków:
 zmiana rodzaju składników,
 zmiana uziarnienia kruszywa,
 zmiana zawilgocenia wywołująca w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zmiany w całkowitej ilo ci
wody zarobowej w 1 m3 mieszanki betonowej przekraczającej  5 dcm3.
Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach przeciwbie nych lub
betonowniach. Składniki mieszanki wg recepty roboczej muszą być dozowane wagowo z dokładno cią:
 2 % dla cementu, wody, dodatków,
 3 % dla kruszywa.
Objęto ć składników jednego zarobu betoniarki nie powinna być mniejsza ni 90 % i nie mo e być
większa ni 100 % jej pojemno ci roboczej.
Czas mieszania zarobu musi być ustalony do wiadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy ni 2
minuty.
Konsystencja mieszanki betonowej nie mo e ró nić się od konsystencji zało onej (wg recepty roboczej)
więcej ni  20 % wska nika Ve-Be. Przy temperaturze 0o C wykonywanie mieszanki betonowej nale y przerwać,
za wyjątkiem sytuacji szczególnych, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
5.6.2. Wykonanie zbrojenia
Zbrojenie powinno być wykonane wg dokumentacji projektowej, wymagań SST i zgodnie z
postanowieniem PN-B-06251 [9].
Zbrojenie powinno być wykonane w zbrojarni stałej lub poligonowej.
Sposób wykonania szkieletu musi zapewnić niezmienno ć geometryczną szkieletu w czasie transportu na
miejsce wbudowania. Do tego celu zaleca się łączenie węzłów na przecięciu prętów drutem wiązałkowym
wy arzonym o rednicy nie mniejszej ni 0,6 mm (wiązanie na podwójny krzy ) albo stosować spawanie.
Zbrojenie musi zachować dokładne poło enie w czasie betonowania. Nale y stosować podkładki dystansowe
prefabrykowane z zapraw cementowych albo z materiałów z tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest
stosowanie podkładek z prętów stalowych. Szkielet zbrojenia powinien być sprawdzony i zatwierdzony przez
Inspektora Nadzoru.
Sprawdzeniu podlegają:
 rednice u ytych prętów,
 rozstaw prętów - ró nice rozstawu prętów głównych w płytach nie powinny przekraczać 1 cm, a w innych
elementach 0,5 cm,
 rozstaw strzemion nie powinien ró nić się od projektowanego o więcej ni  2 cm,
 ró nice długo ci prętów, poło enie miejsc kończenia ich hakami, odcięcia - nie mogą odbiegać od
dokumentacji projektowej o więcej ni  5 cm,
 otuliny zewnętrzne utrzymane w granicach wymagań projektowych bez tolerancji ujemnych,
 powiązanie zbrojenia w sposób stabilizujący jego poło enie w czasie betonowania i zagęszczania.
5.6.3. Wykonanie deskowań
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Przy wykonaniu deskowań nale y stosować zalecenia PN-B-06251 [9] dla deskowań drewnianych i ew.
BN-73/9081-02 [42] dla - stalowych.
Deskowanie powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i powinno zapewnić sztywno ć
i niezmienno ć układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób
umo liwiający łatwy jego monta i demonta . Przed wypełnieniem mieszanką betonową, deskowanie powinno
być sprawdzone, aby wykluczyć wyciek zaprawy i mo liwo ć zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej
konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich mieszanką betonową powinny być obficie
zlewane wodą.
5.6.4. Betonowanie i pielęgnacja
Elementy przepustów z betonu powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST oraz
powinny odpowiadać wymaganiom:
a) PN-B-06250 [8] w zakresie wytrzymało ci, nasiąkliwo ci i odporno ci na działanie mrozu,
b) PN-B-06251 [9] i PN-B-06250 [8] w zakresie składu betonu, mieszania, zagęszczania, dojrzewania,
pielęgnacji i transportu.
Betonowanie konstrukcji nale y wykonywać wyłącznie w temperaturach nie ni szych ni + 5o C. W
wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze ni szej ni 5 o C, jednak wymaga to zgody
In yniera oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury + 20 o C w chwili jej układania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.
Bezpo rednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami
wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i inną wodą.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250 [24].
Dopuszcza się inne rodzaje pielęgnacji po akceptacji Inspektora Nadzoru.
Rozformowanie konstrukcji, je eli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, mo e nastąpić po
osiągnięciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymało ci projektowej.
5.7. Wykonanie betonowych elementów prefabrykowanych
W przypadku wykonywania prefabrykatów elementów przepustów na terenie budowy, kształt i ich
wymiary powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Dopuszcza się odchyłki wymiarów podane w punkcie
2.6.
rednice prętów i usytuowanie zbrojenia powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Otulenie
prętów zbrojenia betonem od zewnątrz powinno wynosić co najmniej 30 mm dla przepustów rurowych i 40 mm
dla przepustów skrzynkowych. Pręty zbrojenia powinny mieć kształt zgodny z dokumentacją projektową.
Dopuszczalne odchylenie osi pręta w przekroju poprzecznym od wymiaru przewidzianego dokumentacją
projektową mo e wynosić maksimum 5 mm.
5.8. Monta betonowych elementów prefabrykowanych przepustu i cianek czołowych
Elementy przepustu i cianki czołowej z prefabrykowanych elementów powinny być ustawiane na
przygotowanym podło u zgodnie z dokumentacją projektową. Styki elementów powinny być wypełnione zaprawą
cementową wg PN-B-14501 [20].
5.9. Izolacja przepustów
Przed uło eniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powierzchnie izolowane
nale y zagruntować np. przez:
 dwukrotne smarowanie betonu emulsją kationową w przypadku powierzchni wilgotnych,
 posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych,
lub innymi materiałami zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
Zagruntowaną powierzchnię bezpo rednio przed uło eniem izolacji nale y smarować lepikiem
bitumicznym na gorąco i uło yć izolację z papy asfaltowej.
Dopuszcza się stosowanie innych rodzajów izolacji po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru.
Elementy nie pokryte izolacją przed zasypaniem gruntem nale y smarować dwukrotnie lepikiem bitumicznym na
gorąco.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola prawidłowo ci wykonania robót przygotowawczych i robót ziemnych
Kontrolę robót przygotowawczych i robót ziemnych nale y przeprowadzić z uwzględnieniem wymagań
podanych w punkcie 5.2 i 5.3.
6.3. Kontrola robót betonowych i elbetowych
W czasie wykonywania robót nale y przeprowadzać systematyczną kontrolę składników betonu,
mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250 [8], zgodnie z tablicą 6.
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Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu rednic, ilo ci i rozmieszczenia zbrojenia w porównaniu z
dokumentacją projektową oraz z wymaganiami PN-B-06251 [9].
Tablica 6. Zestawienie wymaganych badań betonu w czasie budowy według PN-B-06250 [8]
Lp. Rodzaj badania
Metoda badania wg
Termin lub często ć badania
1
Badania składników betonu
1.1. Badanie cementu
PN-B-19701 [21]
bezpo rednio przed u yciem
- czasu wiązania
ka dej dostarczonej partii
- stało ci objęto ci
- obecno ci grudek
1.2. Badanie kruszywa
- składu ziarnowego
PN-B-06714-15[15]
ka dej dostarczonej partii
- kształtu ziarn
PN-B-06714-16[16]
ka dej dostarczonej partii
- zawarto ć pyłów mineralnych
PN-B-06714-13[14]
ka dej dostarczonej partii
- zawarto ci zanieczyszczeń
obcych
PN-B-06714-12[13]
ka dej dostarczonej partii
- wilgotno ci
PN-B-06714-18[17]
bezpo rednio przed u yciem
przy rozpoczęciu robót oraz w
1.3. Badanie wody
PN-B-32250 [24]
przypadku
stwierdzenia
zanieczyszczeń
1.4. Badanie dodatków
Instrukcja ITB 206/77 [43]
i domieszek
2
Badania mieszanki betonowej
- urabialno ci
przy rozpoczęciu robót
- konsystencji
PN-88/B-06250 [8]
przy proj. recepty i 2 razy na
zmianę roboczą
- zawarto ci powietrza w
przy ustalaniu recepty oraz 2
mieszance betonowej
razy na zmianę roboczą
3
Badania betonu
przy ustalaniu recepty oraz po
3.1. Badanie wytrzymało ci
PN-88/B-06250 [8]
wykonaniu ka dej partii
na ciskanie na próbkach
betonu
3.2. Badania nieniszczące
PN-B-06261 [10]
w przypadkach technicznie
betonu w konstrukcji
PN-B-06262 [11]
uzasadnionych
przy ustalaniu recepty,3 razy w
3.3. Badanie nasiąkliwo ci
PN-B-06250 [8]
czasie
wykonywania
konstrukcji ale nie rzadziej ni
raz na 5000m3 betonu
przy ustalaniu recepty 2 razy w
3.4. Badanie odporno ci na
czasie
wykonywania
działanie mrozu
konstrukcji, ale nie rzadziej ni
PN-B-06250 [8]
raz na 5000 m3 betonu
przy ustalaniu recepty,3 razy w
3.5. Badanie przepuszczalno ci wody
czasie
wykonywania
konstrukcji ale nie rzadziej ni
raz na 5000 m3 betonu
6.5. Kontrola wykonania umocnienia wlotów i wylotów
Umocnienie wlotów i wylotów nale y kontrolować wizualnie, sprawdzając ich zgodno ć z dokumentacją
projektową.
6.6. Kontrola wykonania ławy fundamentowej
Przy kontroli wykonania ławy fundamentowej nale y sprawdzić:
 rodzaj materiału u ytego do wykonania ławy,
 usytuowanie ławy w planie,
 rzędne wysoko ciowe,
 grubo ć ławy,
 zgodno ć wykonania z dokumentacją projektową.
6.7. Kontrola wykonania elementów prefabrykowanych
Elementy prefabrykowane nale y sprawdzać w zakresie:
 kształtu i wymiarów (długo ć, wymiary wewnętrzne, grubo ć cianki - wg dokumentacji projektowej),
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 wyglądu zewnętrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.6),
 wytrzymało ci betonu na ciskanie (zgodnie z wymaganiami tablicy 6, pkt 3.1),
 rednicy prętów i usytuowania zbrojenia (zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami punktów 5.6.2 i
5.7).
6.8. Kontrola poł czenia prefabrykatów
Połączenie prefabrykatów powinno być sprawdzone wizualnie w celu porównania zgodno ci
zmontowanego przepustu z dokumentacją projektową oraz ustaleniami punktu 5.8.
6.9. Kontrola izolacji cian przepustu
Izolacja cian przepustu powinna być sprawdzona przez oględziny w zgodno ci z wymaganiami punktu
5.10.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:
- mb (metr bie ący) wykonanego przedłu enia przepustu,
 szt. (sztuka), przy samodzielnej realizacji cianki czołowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, je eli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
 wykonanie wykopu,
 wykonanie ław fundamentowych,
 wykonanie deskowania,
 wykonanie izolacji przepustu.
9. PODSTAWA PŁATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno ci podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 szt. cianki czołowej, wraz z przedłu eniem przepustu, obejmuje:
 roboty pomiarowe i przygotowawcze,
 wykonanie wykopów,
 dostarczenie materiałów,
 uło enie rur elbetowych przepustu,
 wykonanie cianki czołowej:
a) w przypadku cianki betonowej
 ew. wykonanie deskowania i pó niejsze jego rozebranie,
 ew. zbrojenie elementów betonowych,
 betonowanie konstrukcji fundamentu, cianki i skrzydełek lub monta elementów z prefabrykatów,
10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
1. PN-B-01080
Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział i zastosowanie wg własno ci fizycznomechanicznych
2. PN-B-02356
Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów budowlanych z
betonu
3. PN-B-04101
Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwo ci wodą
4. PN-B-04102
Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporno ci metodą bezpo rednią
5. PN-B-04110
Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymało ci na ciskanie
6. PN-B-04111
Materiały kamienne. Oznaczenie cieralno ci na tarczy Boehmego
7. PN-B-06711
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
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8.
9.
10.

PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06261

11.

PN-B-06262

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

PN-B-06712
PN-B-06714-12
PN-B-06714-13
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-34
PN-B-11112
PN-B-14501
PN-B-19701
PN-B-23010
PN-B-24622
PN-B-32250
PN-C-96177
PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-93215
PN-M-82010
PN-M-82121
PN-M-82503
PN-M-82505
PN-S-02205

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

BN-87/5028-12
BN-88/6731-08
BN-67/6747-14
BN-79/6751-01
BN-88/6751-03
BN-69/7122-11
BN-74/8841-19
BN-73/9081-02

Beton zwykły
Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne
Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultrad więkowa badania wytrzymało ci
betonu na ciskanie
Metoda sklerometryczna badania wytrzymało ci betonu na ciskanie za pomocą młotka
SCHMIDTA typu N
Kruszywa mineralne do betonu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto ci zanieczyszczeń obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci pyłów mineralnych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwo ci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywno ci alkalicznej
Kruszywo mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
Zaprawy budowlane zwykłe
Cement. Cement powszechnego u ytku. Skład, wymagania i ocena zgodno ci
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre lenia
Roztwór asfaltowy do gruntowania
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco
Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste
Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
Tarcica li ciasta ogólnego przeznaczenia
Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu
Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
ruby ze łbem kwadratowym
Wkręty do drewna ze łbem sto kowym
Wkręty do drewna ze łbem kulistym
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Gwo dzie budowlane. Gwo dzie z trzpieniem gładkim, okrągłym i kwadratowym
Cement. Transport i przechowywanie
Sposoby zabezpieczenia wyrobów kamiennych podczas transportu
Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na ta mie aluminiowej
Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych
Płyty pil niowe z drewna
Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy odbiorze
Formy stalowe do produkcji elementów budowlanych z betonu kruszywowego. Wymagania i
badania

10.2. Inne dokumenty
43. Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowania pyłów lotnych do betonów kruszywowych.
44. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. IBDiM - 1994 r.
45. Wymagania i zalecenia dotyczące wykonywania betonów do konstrukcji mostowych. GDDP, Warszawa, 1990
r.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAG SZCZANIEM PODŁO A
1.

WST P

1.1.
Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem koryta z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w ramach budowy ścieżki
rowerowej, chodnika, zjazdów, przedłużeniem dwóch przepustów pod koroną drogi na odcinku od granicy gminy Wasilków w
ramach rozbudowy ulicy Białostockiej (drogi gminnej Nr 105302B) do ulicy E. Plater w obrębie ewid. Wasilków, gm. Wasilków.
1.2.
Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych
w punkcie 1.1 .
1.3.
Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczące wykonania koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem
podłoża obejmują:
- wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
Lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej.
1.4.
Okre lenia podstawowe
1.4.1. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.
1.4.2. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w
SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5.
Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, SST oraz z
zaleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.

MATERIAŁY

Nie występują.
3.

SPRZ T

3.1.
Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2.
Sprz t do wykonania robót
Do wykonania profilowania i zagęszczania podłoża należy stosować:
- równiarki,
- spycharki uniwersalne z ukośnie ustawionym lemieszem,
- drobny sprzęt ręczny do profilowania ręcznego, w miejscach gdzie inny sprzęt nie może mieć zastosowania,
- walce statyczne i wibracyjne dostosowane do wielkości zagęszczanej powierzchni,
- ubijaki mechaniczne, płyty wibracyjne do zastosowania w miejscach trudnodostępnych dla większego sprzętu
lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
4.

TRANSPORT

Nie występuje.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.
Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót,
uwzględniające wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża.
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5.2.
Warunki przyst pienia do robót
Wykonawca powinien przystąpić do profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe
wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
Po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem
pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3.
Profilowanie i zag szczanie podło a (koryta)
Przed rozpoczęciem robót należy wytyczyć położenie podłoża podlegającego profilowaniu i zagęszczaniu. Sposób wytyczenia
powinien umożliwiać wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża i układanych na nim warstw nawierzchni z tolerancjami określonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST lub przez Inspektora Nadzoru.
Paliki do kontroli ukształtowania podłoża w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę.
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt,
który uległ nadmiernemu zawilgoceniu.
Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem do
profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy dogęścić 34 przejściami walca średniego stalowego, gładkiego lub w inny
sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu, to Wykonawca powinien spulchnić podłoże
na głębokość zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt i zagęścić warstwę do uzyskania odpowiedniej
wartości wskaźnika zagęszczenia.
Do profilowania podłoża należy stosować sprzęt wskazany w pkt. 3 w zależności od szerokości profilowanego podłoża, trudności
odspojenia gruntu lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania przez wałowanie lub użycie płyt wibracyjnych,
ubijaków mechanicznych w miejscach trudnodostępnych dla walców, zachowując optymalną wilgotność zagęszczanego gruntu.
Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.
Zagęszczenie podłoża należy kontrolować poprzez oznaczanie wskaźnika zagęszczenia [IS] zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
Wskaźniki zagęszczenia (Is) w przypadku robót objętych n/n SST wynoszą:
Strefa korpusu
Górna warstwa o grubości 20 cm
Na głębokości od 20 do 50 cm od
powierzchni podłoża

zjazd, chodnik, ścieżka rowerowa,
miejsce postojowe
1,00

ulica, zatoka autobusowa

0,97

1,00

1,00

Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów, dla których trudne jest pomierzenie wskaźnika zagęszczenia,
należy przyjmować wartość wskaźnika odkształcenia Io wg załącznika B do normy PN-S-02205 [6], równego stosunkowi modułów
odkształcenia wtórnego E2 do pierwotnego E1.
Wskaźnik odkształcenia Io nie powinien być większy niż 2,2.
Wymagane minimalne wartości wtórnego modułu odkształcenia E2 należy przyjmować wg Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i półsztywnych [7].
5.4.
Utrzymanie wyprofilowanego i zag szczonego podło a
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystąpieniem do układania kolejnej
warstwy należy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
dodatkowe naprawy wykona on na własny koszt.
6.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1.
Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
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 wyprofilowanego podłoża (koryta)
podaje tablica 1.
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Tablica l. Cz stotliwo ć badań kontrolnych
Lp.
1.

2.
3.

Wyszczególnienie badań
Szerokość
Równość poprzeczna i podłużna
Spadki poprzeczne
Rzędne wysokościowe
Ukształtowanie osi w planie
Zagęszczenie,
Wilgotność gruntu
Nośność podłoża

Cz stotliwo ć badań
Minimalna liczba badań na
Maksymalna powierzchnia
dziennej działce roboczej
przypadająca na jedno badanie (m2)
Z częstotliwością gwarantującą spełnienie wymagań przy odbiorze,
określonych w pkt. 6.2.
2

600

min. jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 powierzchni

6.2.2. Szerokość
Szerokość profilowanego podłoża (koryta) należy sprawdzać co najmniej co 100 m.
Szerokość profilowanego podłoża (koryta) nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm.
6.2.3. Równość
Nierówności podłużne profilowanego podłoża (koryta) należy mierzyć 4-metrową łatą co 20 metrów w kierunku podłużnym,
zgodnie z BN-68/8931-04 [4].
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą, a na odcinkach poszerzeń łatą o długości dostosowanej do szerokości
profilowanego podłoża, co najmniej co 100 m.
Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm.
6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą łaty o długości jak w pkt. 6.2.3 i poziomicy co najmniej co 100 m.
Spadki poprzeczne powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją  0,5%.
6.2.5. Rzędne wysokościowe
Rzędne wysokościowe należy sprawdzać w osi jezdni i na jej krawędziach co 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych co 10 m.
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi wyprofilowanego podłoża (koryta) i rzędnymi projektowanymi nie powinny
przekraczać +1 cm i -2 cm.
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie
Ukształtowanie osi należy sprawdzać w punktach rozmieszczonych nie rzadziej niż co 100 m.
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5 cm.
6.2.7. Zagęszczenie
Wskaźnik zagęszczenia wyprofilowanego podłoża (koryta) określony według BN-77/8931-12 [5] nie powinien być mniejszy od
podanego w pkt 5.3 n/n SST.
W przypadku gdy w koryto zostanie wbudowana mieszanka kruszywa stabilizowanego cementem lub wapnem jako ulepszone
podłoże, wówczas podłoże (w korycie) może spełniać jedynie kryterium wskaźnika zagęszczenia Is  0,97.
Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.
Wartość wtórnego modułu odkształcenia nie powinna być mniejsza od podanej w pkt 5.3 n/n SST.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego profilowanego podłoża (koryta) zgodnie z
Dokumentacją Projektową i obmiarem w terenie.
8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
8.2. Sposób odbioru robót
Odbiór profilowanego podłoża (koryta) dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu podanych
w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
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9.

PODSTAWA PŁATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płatność za 1 m2 profilowanego podłoża (koryta) należy przyjmować na podstawie obmiaru po ocenie jakości wykonania robót na
podstawie wyników badań i pomiarów laboratoryjnych.
Cena wykonania robót obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,
odspojenie gruntu,
załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie,
profilowanie podłoża (dna koryta),
zagęszczenie,
utrzymanie podłoża,
przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych.
10.
10.1.

PRZEPISY ZWI ZANE
Normy

1.
2.

PN-B-04481
PN-EN 1097-5

3.

BN-64/8931-02

4.
5.
6.

BN-68/8931-04
BN-77/8931-12
PN-S-02205

Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw.
Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją.
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez
obciążenie płytą.
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty
7.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych - Katedra Inżynierii Drogowej Politechniki Gdańskiej,
2014.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.04.02B
PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI Z KRUSZYWA
NIEZWI ZANEGO
1.

WST P

1.1.
Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem n/n SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy zasadniczej z
mieszanki z kruszywa niezwiązanego w ramach budowy ścieżki rowerowej, chodnika, zjazdów, przedłużeniem dwóch przepustów
pod koroną drogi na odcinku od granicy gminy Wasilków w ramach rozbudowy ulicy Białostockiej (drogi gminnej Nr 105302B) do
ulicy E. Plater w obrębie ewid. Wasilków, gm. Wasilków.
1.2.
Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.
Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania warstw podbudowy z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie (z mieszanki kruszywa C _NR) i obejmują wykonanie warstw podbudowy zasadniczej gr. 10 cm.
Dokładna lokalizacja poszczególnych warstw podbudowy wg Dokumentacji Projektowej.
Okre lenia podstawowe
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – jedna lub więcej warstw zagęszczonej
mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.
1.4.2.
Stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej
wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00
„Wymagania ogólne”.
1.4.
1.4.1.

1.5.
Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.

MATERIAŁY

2.1.
Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D.M.00.00.00.
2.2.
Rodzaje materiałów
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być kruszywo łamane,
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego litego lub kruszywo naturalne kruszone, uzyskane w wyniku przekruszenia
kamieni narzutowych i otoczaków. Za ziarno łamane należy uznać ziarno o wszystkich płaszczyznach przełamanych i szorstkich.
Dopuszcza się zastosowanie kruszywa łamanego sztucznego posiadającego aprobatę IBDiM.
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.
2.3.
Wymagania dla materiałów
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Do wykonania warstw podbudowy należy zastosować mieszankę kruszywa C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 mm.
Krzywa uziarnienia mieszanki kruszywa powinna leżeć pomiędzy krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia, podanymi w
WT-4 [8].
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej
granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach.
2.3.2. Właściwości kruszywa
Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwi zanych do warstw podbudowy
Rozdział
w
PN-EN
13242: 2004

4.1 - 4.2

Właściwość

Zestaw sit #
Uziarnienie wg PN-EN 933-1

4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.4

4.5

4.6
4.7
5.2
5.3
5.4
5.5
6.2
6.3
6.4.2.1

6.4.2.2

6.4.2.3
6.4.3
6.4.4
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Ogólne granice i tolerancje
uziarnienia kruszywa grubego na
sitach pośrednich wg PN-EN 933-1
Tolerancje typowego uziarnienia
kruszywa drobnego i kruszywa o
ciągłym uziarnieniu wg PN-EN 9331
Kształt kruszywa grubego
wg PN-EN 933-4
a) maksymalne wartości wskaźnika
płaskości
lub b) maksymalne wartości
wskaźnika kształtu
Kategorie procentowych zawartości
ziaren o powierzchni przekruszonej
lub łamanych oraz ziaren całkowicie
zaokrąglonych w kruszywie grubym
wg PN-EN 933-5
Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1
a) w kruszywie grubym *
b) w kruszywie drobnym *
Jakość pyłów

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwiązanych
przeznaczonych do zastosowania w warstwie:
podbudowy pomocniczej
podbudowy zasadniczej
nawierzchni drogi obciążonej
nawierzchni drogi obci żonej
ruchem
ruchem
KR1KR2
KR3KR6
KR1KR2
KR3KR6
0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63; i 90
(zestaw podstawowy plus zestaw 1)
Wszystkie frakcje dozwolone
GC 85/15,
GC 85/15,
GC 80/20,
GC 80/20,
GF85,
GF85,
GF 80,
GF80,
GA85
GA85
GA75
GA75

Odniesienie
do tablicy w
PN-EN 13242:
2004

Tabl. 1

Tabl. 2

GTCNR

GTCNR

GTC20/15

GTC20/15

Tabl. 3

GTFNR,
GTANR

GTFNR,
GTANR

GTF10,
GTA20

GTF10,
GTA20

Tabl. 4

FlNR

FlNR

Fl50

Fl50

Tabl. 5

SlNR

SlNR

Sl55

Sl55

Tabl. 6

CNR

CNR

C50/30

C50/30

Tabl. 7



fDeklarowana

fDeklarowana

fDeklarowana

Tabl. 8

fDeklarowana
fDeklarowana
fDeklarowana
fDeklarowana
Właściwość niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko w mieszankach
wg wymagań p. 2.2 - 2.4 w WT-4 2010

Tabl. 8

Odporność na rozdrabnianie wg PNLA50
LA50
LA40
LA40 ***)
Tabl. 9
EN 1097-2, kategoria nie wyższa niż
Odporność na ścieranie kruszywa
MDEDeklarowana MDEDeklarowana MDEDeklarowana MDEDeklarowana
Tabl. 11
grubego wg PN-EN 1097-1
Gęstość wg PN-EN 1097-6:2001,
Deklarowana
Deklarowana
Deklarowana
Deklarowana
rozdział 7, 8 albo 9
Nasiąkliwość wg PN-EN 1097WcmNR
WcmNR
WcmNR
WcmNR
6:2001, rozdział 7, 8 albo 9 (w
WA242 ****)
WA242 ****)
WA242 ****)
WA242 ****)
zależności od frakcji)
Siarczany rozpuszczalne w kwasie
ASNR
ASNR
ASNR
ASNR
Tabl. 12
wg PN-EN 1744-1
Całkowita zawartość siarki
SNR
SNR
SNR
SNR
Tabl. 13
wg PN-EN 1744-1
Stałość objętości żużla stalowniczego
wg PN-EN 1744-1:1998, rozdział
V5
V5
V5
V5
Tabl. 14
19.3
Rozpad krzemianowy w żużlu
wielkopiecowym kawałkowym wg Brak rozpadu
Brak rozpadu
Brak rozpadu
Brak rozpadu
PN-EN 1744-1:1998, p.19.1
Rozpad żelazawy w żużlu
wielkopiecowym kawałkowym wg Brak rozpadu
Brak rozpadu
Brak rozpadu
Brak rozpadu
PN-EN 1744-1:1998, p.19.2
Składniki rozpuszczalne w wodzie
Brak substancji szkodliwych w stosunku do środowiska wg odrębnych przepisów
wg PN-EN 1744-3
Brak żadnych ciał obcych takich jak drewno, szkło, i plastik, mogących pogorszyć wyrób
Zanieczyszczenia
końcowy
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Zgorzel słoneczna bazaltu wg PNSBLA
SBLA
SBLA
SBLA
EN 1367-3, wg PN-EN 1097-2
Mrozoodporność na frakcji kruszywa -skały magmowe -skały magmowe -skały magmowe -skały magmowe
8/16 wg PN-EN 1367-1
i przeobrażone: i przeobrażone: i przeobrażone: i przeobrażone:
F4
F4
F4
F4
-skały osadowe: -skały osadowe: -skały osadowe: -skały osadowe:
7.3.3
Tabl. 18
F10
F10
F10
F10
-kruszywa z
-kruszywa z
-kruszywa z
-kruszywa z
recyklingu: F10 recyklingu: F10 recyklingu: F10 recyklingu: F10
(F25 **)
(F25 **)
(F25 **)
(F25 **)
Załącznik C Skład materiałowy
deklarowany
deklarowany
deklarowany
deklarowany
Większość substancji niebezpiecznych określonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG
Załącznik C,
zazwyczaj nie występuje w źródłach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w
podrozdział Istotne cechy środowiskowe
odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych należy badać czy zawartość substancji
C.3.4
niebezpiecznych nie przekracza wartości dopuszczalnych wg odrębnych przepisów.
7.2

Łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w wybranych krzywych granicznych wg p. 2.3.5; 2.4.5
Pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m
***)
Do warstw podbudów zasadniczych na drogach obciążonych ruchem KR5KR6 dopuszcza się jedynie kruszywa
charakteryzujące się odpornością na rozdrabnianie LA  35
****)
w przypadku gdy wymaganie nie jest spełnione, należy sprawdzić mrozoodporność

*)

**)

3.

SPRZ T

3.1.
Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2.
Sprz t do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych 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.
Sprzęt powinien zostać zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
4.

TRANSPORT

4.1.
Wymagania ogólne dotycz ce transportu
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2.
Transport materiałów
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.
Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniające wszystkie warunki w jakich
będzie wykonywana podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
5.2.
Przygotowanie podłoża
Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miękkie miejsca podłoża oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio
zagęszczone lub wykazujące odchylenia wysokościowe od założonych rzędnych powinny być naprawione przez spulchnienie,
dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do osiągnięcia wilgotności optymalnej, powtórnie wyrównane i zagęszczone.
5.3.
Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących
otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych
frakcji na drodze.
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Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa
rozsegregowaniu i wysychaniu.
Mieszanka kruszywa na dolną warstwę podbudowy powinna odpowiadać wymaganiom przedstawionym w tablicy 2.
W przypadku słabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw należy również badać i deklarować, po 5-krotnym zagęszczeniu
metodą Proctora. Kryterium przydatności takiej mieszanki, pod względem uziarnienia jest spełnione, jeżeli uziarnienie mieszanki po
pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora, mieści się w krzywych uziarnienia.
Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezwi zanych do warstw podbudowy
Rozdział
w
PN-EN 13285
4.3.1
4.3.2
4.3.2
4.3.3

Właściwość

Uziarnienie mieszanek
Maksymalna zawartość pyłów:
kategoria UF
Minimalna zawartość pyłów:
kategoria LF
Zawartość nadziarna:
kategoria OC
Wymagania wobec uziarnienia

4.4.1

4.4.2

4.4.2
4.5

4.5
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Wymagania wobec jednorodności
uziarnienia poszczególnych partii –
porównanie z deklarowaną przez
producenta wartością (S)
Wymagania wobec jednorodności
uziarnienia na sitach kontrolnych –
różnice w przesiewach
Wrażliwość na mróz: wskaźnik
piaskowy SE *) , co najmniej
Odporność na rozdrabnianie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej z
mieszanki) wg PN-EN 1097-1,
kategoria nie wyższa niż
Odporność na ścieranie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej z
mieszanki) wg PN-EN 1097-1,
kategoria MDE
Mrozoodporność (dotyczy frakcji
kruszywa 8/16 odsianej z mieszanki)
wg PN-EN 1367-1
Wartość CBR po zagęszczeniu do
wskaźnika zagęszczenia Is=1,0 i
moczeniu w wodzie 96h, co najmniej
Zawartość wody w mieszance
zagęszczanej, % (m/m) wilgotności
optymalnej wg metody Proctora
Inne cechy środowiskowe

Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych przeznaczonych do
zastosowania w warstwie:
podbudowy pomocniczej
podbudowy zasadniczej
nawierzchni drogi obciążonej
nawierzchni drogi obci żonej
ruchem
ruchem
KR1KR2
KR3KR6
KR1KR2
KR3KR6
0/31,5; 0/45; 0/63
0/31,5; 0/45; 0/63

Odniesienie
do tablicy w
PN-EN 13285
Tabl. 4

UF 12

UF 9

Tabl. 2

LFNR

LFNR

Tabl. 3

OC 90

OC 90

Tabl. 4 i 6

Krzywa uziarnienia wg rys. 911

Krzywa uziarnienia wg rys. 12
przechodzi przez oczko sita,
% m/m
# 31,5
90100
# 16
5585
#8
3568
#4
2260
#2
1647
#1
940
# 0,5
535
# 0,063
09

Tabl. 5 i 6

Wg tab. 2 w WT-4

Wg tab. 4 w WT-4

Tabl. 7

Wg tab. 3 w WT-4

Wg tab. 5 w WT-4

Tabl. 8

40

45

-

LA 40

LA 35

-

deklarowana

deklarowana

-

F7

F4

-

 60

 80

-

80100

80100

-

Większość substancji niebezpiecznych określonych w dyrektywie Rady
76/769/EWG zazwyczaj nie występuje w źródłach kruszywa pochodzenia
mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych
należy badać czy zawartość substancji niebezpiecznych nie przekracza
wartości dopuszczalnych wg odrębnych przepisów.
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Badanie wskaźnika piaskowego SE należy wykonać na mieszance po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora wg normy
PN-EN 13286-2.

*)

5.4.
Wbudowywanie i zag szczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była
równa grubości projektowanej. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i
rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana
i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może
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. Jeżeli wilgotność
mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20 % jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10 % jej wartości, mieszankę należy osuszyć.
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczania przez wałowanie. W miejscach
niedostępnych dla walców podbudowa powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi lub ubijakami mechanicznymi,
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia [IS] podbudowy nie mniejszego od 1,0, określonego
zgodnie z normą BN-77/8931-12 [5].
Jeżeli nie można określić wskaźnika zagęszczenia, to należy sprawdzać stosunek modułu odkształcenia wtórnego E2, do pierwotnego E1, który
nie powinien być większy niż 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
5.5.
Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli 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
obciąża Wykonawcę robót.
KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.

6.1.
Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2.
Badania przed przyst pieniem 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 SST.
6.3.
Badania w czasie robót
6.3.1. Cz stotliwo ć oraz zakres badań i robót
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 3.
Tablica 3. Cz stotliwo ć oraz zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Częstotliwość badań
Lp.

Wyszczególnienie badań

1

Uziarnienie mieszanki

2

Wilgotność mieszanki

3

Zagęszczenie warstwy

4

Badanie właściwości kruszywa wg tab.1, pkt 2.3.2.

Minimalna liczba badań
na dziennej działce
roboczej

Maksymalna powierzchnia
podbudowy przypadająca
na jedno badanie (m2)

2

600
10 próbek na 10000 m2

dla każdej partii kruszywa do 1500 t i przy
każdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 2. Próbki należy pobierać w sposób losowy, z
rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.
6.3.3. Wilgotno ć mieszanki
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]
(metoda II), z tolerancją +10 % -20 %.
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6.3.4. Zag szczenie podbudowy
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia.
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać wg BN-77/8931-12 [5].
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy
oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych” [7].
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać przynajmniej w dwóch punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na
600 m2, lub wg zaleceń Inspektora Nadzoru.
6.3.5. Wła ciwo ci 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 dotycz ce cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Cz stotliwo ć oraz zakres pomiarów
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 4.
Tablica 4. Cz stotliwo ć oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

5

Wyszczególnienie badań i pomiarów
Szerokość podbudowy
Równość podłużna
Równość poprzeczna
Spadki poprzeczne
a) na odcinkach prostych
b) na odcinkach łukowych
Rzędne wysokościowe

6
7

Ukształtowanie osi w planie
Grubość podbudowy

8

Nośność podbudowy:
- moduł odkształcenia

Lp.
1
2
3
4

Minimalna częstotliwość pomiarów
co 100 m
co 20 m łatą na każdym pasie ruchu
co 100 m
co 100 m
co najmniej w 5 miejscach każdego łuku
w przekrojach podanych w Dokumentacji Projektowej,
nie rzadziej jak co 100 m
co 100 m
Podczas budowy:
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej
niż raz na 400 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2
co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m

6.4.2. Szeroko ć podbudowy
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm.
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o
wartość wskazaną w Dokumentacji Projektowej.
6.4.3. Równo ć podbudowy
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z BN-68/8931-04 [3].
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać 2 cm.
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. Rz dne wysoko ciowe podbudowy
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5 cm.
6.4.7. Grubo ć podbudowy
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż  2 cm.
6.4.8. No no ć i zag szczenie podbudowy według obci żeń płytowych
Wartość wtórnego modułu odkształcenia warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywa powinna być większa
niż 160 MPa /dla KR3/. Zagęszczenie podbudowy z kruszywa należy uznać za prawidłowe wtedy, gdy stosunek wtórnego modułu
odkształcenia M”E do pierwotnego modułu odkształcenia M’E jest nie większy od 2,2.
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6.5. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewła ciwe 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.
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej
leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy
szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie.
6.5.2. Niewła ciwa grubo ć 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 wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niewła ciwa no no ć podbudowy
Jeżeli 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 zaniżenie nośności podbudowy wynikło z
niewłaściwego wykonania robót.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
8.2. Sposób odbioru robót
Odbiór podbudowy zasadniczej jest dokonywany na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu zgodnie z zasadami
podanymi w SST D.M.00.00.00.
9.

PODSTAWA PŁATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płatność za 1 m2 wykonanej podbudowy należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o pomiary i
wyniki badań laboratoryjnych.
Cena wykonania robót obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,
- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,
- opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszankę kruszywa,
- przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodnie z receptą i dostarczenie na miejsce wbudowania,
- rozłożenie mieszanki warstwami zgodnie z założoną grubością, szerokością i profilem z zachowaniem projektowanej niwelety,
- zagęszczenie rozłożonej mieszanki, dowóz wody do zagęszczania,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w SST,
- utrzymanie podbudowy w czasie robót.
10.

PRZEPISY ZWI ZANE

10.1.

Normy

1.
2.

PN-B-04481
PN-S-02205

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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3.
4.
5.

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

Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym.
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty
6. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych - Katedra Inżynierii Drogowej Politechniki Gdańskiej,
2014.
7. „Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDP 1998.
8. „WT-4 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych” i normy powołane w WT-4
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-05.03.23A
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
1.

WST P

1.1.
Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem n/n SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej w ramach budowy cie ki rowerowej, chodnika, zjazdów, przedłu eniem dwóch
przepustów pod koroną drogi na odcinku od granicy gminy Wasilków w ramach rozbudowy ulicy Białostockiej (drogi gminnej Nr
105302B) do ulicy E. Plater w obrębie ewid. Wasilków, gm. Wasilków.
1.2.
Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt.1.1.
1.3.
Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej i obejmują:
- wykonanie nawierzchni z kostki bezfazowej (kolorowej) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej /1:4/ gr. 5 cm ( cie ka
rowerowa),
Okre lenia podstawowe
Betonowa kostka brukowa - prefabrykat betonowy, stosowany jako materiał nawierzchni, który spełnia
następujące warunki:
- w odległo ci 50 mm od ka dej krawędzi, aden przekrój poprzeczny nie powinien wykazywać wymiaru poziomego
mniejszego ni 50 mm;
- całkowita długo ć kostki podzielona przez jej grubo ć powinna być mniejsza lub równa cztery.
UWAGA: Tych dwóch wymagań nie stosuje się do elementów uzupełniających.
1.4.2.
Element uzupełniający - cały element, lub czę ć kostki, który jest stosowany do uzupełnienia i umo liwia uzyskanie
obszaru całkowicie wybrukowanego.
1.4.3. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa cieralna jest wykonana z kostek z kamienia lub z innego
materiału.
Pozostałe okre lenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00
“Wymagania ogólne”.

1.4.
1.4.1.

1.5.
Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ć ich wykonania oraz za zgodno ć z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.

MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.2.
Materiały do wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej
Materiałami stosowanymi do budowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej, zgodnie z zasadami n/n SST są:
2.2.1. Betonowa kostka brukowa
Betonowe kostki brukowe powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 1338 [1].
Nasiąkliwo ć wg PN-EN 1338 [1] nie powinna być większa ni 5 %.
Odporno ć na zamra anie/rozmra anie z udziałem soli odladzających zgodnie z PN-EN 1338 [1]  1,0 kg/m2 przy czym aden
pojedynczy wynik nie powinien być większy od 1,5 kg/m2.
Wytrzymało ć charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu nie powinna być mniejsza ni 3,6 MPa. aden pojedynczy
wynik nie powinien być mniejszy ni 2,9 MPa i nie powinien wykazywać obcią enia niszczącego mniejszego ni 250 N/mm
długo ci rozłupania.
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cieralno ć na szerokiej tarczy ciernej według PN-EN 1338 [1] nie powinna przekraczać 20 mm /przy badaniu wykonywanym
zgodnie z metodą z załącznika G/ lub 18000mm3/5000mm2 /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metodą alternatywną opisaną w
załączniku H/.
2.2.1.1. Dopuszczalne odchyłki wymiarów betonowych kostek brukowych
Dopuszczalne odchyłki wymiarów betonowych kostek brukowych zgodnie z PN-EN 1338 [1] powinny wynosić:
- dla długo ci i szeroko ci  2 mm
- dla grubo ci  3 mm
Ró nica pomiędzy dwoma pomiarami grubo ci tej samej kostki nie powinna przekraczać 3 mm.
W przypadku kostek brukowych o kształcie nieprostokątnym, odchyłki stosowane dla innych wymiarów powinny być deklarowane przez
producenta.
Maksymalna dopuszczalna ró nica pomiędzy pomiarami dwóch przekątnych prostokątnej kostki, której długo ć przekątnych przekracza
300 mm wynosi  3 mm.
Dla kostek brukowych o wymiarach maksymalnych przekraczających 300 mm, odchyłki od płasko ci i pofalowania podane w tabeli nr 1
nale y stosować dla górnej powierzchni, którą zaprojektowano jako płaską.
O ile nie przewidziano, aby górna powierzchnia była płaska, producent powinien dostarczyć informacje dotyczące dopuszczalnych
odchyłek.
Tablica 1. Odchyłki płasko ci i pofalowania
Długo ć pomiarowa
mm

Maksymalna wypukło ć
mm

Maksymalna wkl sło ć
mm

300
400

1,5
2,0

1,0
1,5

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1338 [1] w zakresie aspektów wizualnych
2.2.1.2.1. Wygląd
Górna powierzchnia betonowych kostek brukowych oceniana zgodnie z załącznikiem J nie powinna wykazywać wad, takich jak rysy
lub odpryski.
W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocenianych zgodnie z załącznikiem J, nie dopuszcza się występowania
rozwarstwienia (rozdzielenia) między warstwami.
UWAGA: Ewentualne wykwity nie mają szkodliwego wpływu na wła ciwo ci u ytkowe kostek brukowych i nie są uwa ane za
istotne.
2.2.1.2.2. Tekstura
Je eli kostki brukowe produkowane są z powierzchnią o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna być opisana przez producenta.
Je li nie ma znaczących ró nic w teksturze, zgodno ć elementów ocenianych zgodnie z załącznikiem J, powinna być ustalona przez
porównanie z próbkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcę.
UWAGA: Ró nice w jednolito ci tekstury kostek brukowych, które mogą być spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wła ciwo ciach surowców i warunków twardnienia, nie są uwa ane za istotne.
2.2.1.2.3. Zabarwienie
W zale no ci od decyzji producenta, barwiona mo e być warstwa cieralna lub cały element.
Je li nie ma znaczących ró nic w zabarwieniu, zgodno ć elementów ocenianych wg załącznika J, powinna być ustalona przez
porównanie z próbkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcę.
UWAGA: Ró nice w jednolito ci zabarwienia kostek brukowych, które mogą być spowodowane nieuniknionymi zmianami
wła ciwo ci surowców lub przez zmianę warunków twardnienia, nie są uwa ane za istotne.
2.2.2. Kruszywo
Kruszywo na podsypkę i do wypełnienia spoin powinno odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 13139 [3] i PN-EN 12620 [4].
2.2.3. Cement
Cement stosowany na podsypkę cementowo-piaskową powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadający
wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5].
2.2.4. Woda
Woda stosowana do podsypki powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008 [6].
3.

SPRZ T

3.1.
Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
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3.2.
Sprz t do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej powinien wykazać się mo liwo cią korzystania
z następującego sprzętu:
- betoniarki, do przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratorów płytowych z osłoną z tworzywa sztucznego, do ubijania uło onej kostki,
- innego drobnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
4.

TRANSPORT

4.1.
Wymagania ogólne dotycz ce transportu
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2.
Transport materiałów do wykonania nawierzchni
Kostki betonowe mogą być przewo one po uzyskaniu wytrzymało ci betonu min. 0,7 redniej warto ci wytrzymało ci badanej serii
próbek.
Kostkę betonową transportuje się na dowolnych rodkach transportowych na paletach.
Transport kruszywa powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
Transport cementu powinien odbywać się w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [7].
Woda mo e być pobierana z wodociągu lub dostarczana przewo nymi zbiornikami wody (cysternami).
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.
Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniające warunki w jakich
wykonywane będą roboty związane z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
5.2. Wykonanie podsypki
Podsypkę nale y wykonać jako cementowo-piaskową /1:4/ z kruszywa odpowiadającego wymaganiom PN-EN 13139 [3] i cementu
wg PN-EN 197-1 [5].
Grubo ć podsypki po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinna wynosić 5 cm.
5.3.
Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły 23 mm. Kostkę nale y układać ok. 1,5 cm
wy ej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.
Po uło eniu kostki, szczeliny nale y wypełnić piaskiem, a następnie zamie ć powierzchnię uło onych kostek przy u yciu szczotek
ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.
Do ubijania uło onej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nale y prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku rodka i
jednocze nie w kierunku poprzecznym kształtek.
Spoiny pomiędzy kostkami po oczyszczeniu powinny być zgodnie z Dokumentacją Projektową wypełnione piaskiem na pełną
grubo ć kostki. Do wypełniania spoin nale y stosować drobny, ostry piasek odpowiadający PN-EN 13139 [3].
Kostki brukowe betonowe nale y układać z zachowaniem projektowanych podłu nych i poprzecznych spadków.
Nawierzchnię mo na oddać do u ytku bezpo rednio po wykonaniu.
6.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1.
Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od dostawców materiałów aprobaty techniczne oraz wykonać
badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji
materiałów, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2. n/n SST.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo ci i wymaganych spadków poprzecznych i podłu nych polega na stwierdzeniu zgodno ci z
Dokumentacją Projektową oraz pkt. 5.2. niniejszej SST.
6.3.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidłowo ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodno ci wykonania
z Dokumentacją Projektową i wymaganiami wg pkt. 5.3. n/n SST:
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pomierzenie szeroko ci spoin,
sprawdzenie prawidłowo ci ubijania (wibrowania),
sprawdzenie prawidłowo ci wypełnienia spoin,
sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4.
Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Równo ć
Nierówno ci nale y mierzyć łatą 4-metrową.
Nierówno ci nawierzchni mierzone zgodnie z normą BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekraczać 8 mm.
6.4.2.
Rz dne nawierzchni
Ró nice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać  1cm.
6.4.3. Szeroko ć nawierzchni
Szeroko ć nawierzchni nie mo e ró nić się od szeroko ci projektowanej o więcej ni  5 cm.
6.4.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją  0,5%.
6.4.5. Grubo ć podsypki
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubo ci podsypki nie powinny przekraczać  1 cm.
6.5. Cz stotliwo ć pomiarów
Częstotliwo ć pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej betonowej, wymienionych w pkt. 6.4. powinna
być dostosowana do powierzchni wykonanych robót.
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.4. były przeprowadzone nie rzadziej ni 2 razy na 400 m2
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inspektor
Nadzoru.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni, zgodnie z Dokumentacją Projektową i pomiarem w
terenie.
8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1.
Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
8.2.
Rodzaje odbiorów
Odbiór nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
a)
odbiór ostateczny,
b) odbiór pogwarancyjny,
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogólne”.
9.

PODSTAWA PŁATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno ci podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płatno ć za 1 m2 wykonanej nawierzchni nale y przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jako ci robót i materiałów w oparciu o
pomiary i wyniki badań laboratoryjnych.
Cena wykonania robót obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,
dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
wykonanie podsypki,
uło enie i ubicie kostek brukowych,
wypełnienie spoin piaskiem,
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10.

przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych.
PRZEPISY ZWI ZANE

10.1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Normy
PN-EN 1338
PN-EN 206-1
PN-EN 13139
PN-EN 12620
PN-EN 197-1
PN-EN 1008

7.
8.

BN-88/6731-08
BN-68/8931-04

Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań.
Beton . Czę ć 1: Wymagania, wła ciwo ci, produkcja i zgodno ć.
Kruszywa do zaprawy.
Kruszywa do betonu.
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodno ci dotyczące cementów powszechnego u ytku.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatno ci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
Cement. Transport i przechowywanie.
Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i łatą.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-06.01.01
UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP,
ROWÓW I CIEKÓW
1.

WST P

1.1.
Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z powierzchniowym umocnieniem skarp, rowów i cieków w ramach budowy cieżki rowerowej, chodnika,
zjazdów, przedłużeniem dwóch przepustów pod koroną drogi na odcinku od granicy gminy Wasilków w ramach rozbudowy ulicy
Białostockiej (drogi gminnej Nr 105302B) do ulicy E. Plater w obrębie ewid. Wasilków, gm. Wasilków.
1.2.
Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.
Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST dotyczą umocnienia skarp, rowów i cieków i obejmują:
- umocnienie skarp i dna rowów brukiem,
Lokalizację umocnień należy przyjmować zgodnie z Dokumentacją Projektową.
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Brukowiec - materiał kamienny stosowany do budowy dróg i wykonywania umocnień powierzchni budowli, układany na
podkładzie z kruszywa lub kruszywa wymieszanego z cementem.
Pozostałe okre lenia są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5.
Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ć ich wykonania oraz za zgodno ć z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.

MATERIAŁY

2.1.
Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.2.
Materiały do wykonania umocnień
Materiałami do wykonania umocnienia skarp, rowów i cieków według zasad n/n SST są następujące materiały, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru:
2.2.1. Brukowiec
Brukowiec powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11104 [7].
2.2.2. Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN 13139 [5] i PN-EN 12620 [6].
2.2.3. Cement
Cement portlandzki powinien spełniać wymagania PN-EN 197-1 [9].
Składowanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12].
2.2.4. Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008 [10].
3.

SPRZ T

3.1.
Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2.
Sprz t do wykonania robót
Do wykonania robót należy stosować następujący sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
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równiarki przeznaczone do wyrównywania skarp,
ubijaki o ręcznym prowadzeniu, wibratory samobieżne lub płyty ubijające do zagęszczania,
betoniarki do wytwarzania zaprawy oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej.
Pozostałe roboty mogą być wykonane ręcznie.
4.

TRANSPORT

4.1.
Wymagania ogólne dotycz ce transportu
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2.
Transport materiałów do wykonania umocnień
4.2.1. Transport brukowca
Brukowiec można przewozić dowolnymi rodkami transportu.
4.2.2. Transport kruszywa
Kruszywo można przewozić dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
4.2.3. Transport cementu
Cement należy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [12].
4.2.4. Transport wody
Woda może być pobierana z wodociągu lub dostarczana przewoźnymi zbiornikami wody (cysternami).
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.
Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniające wszystkie
warunki w jakich będzie wykonywane powierzchniowe umocnienie skarp, rowów i cieków.
5.2.
Brukowanie
Podłoże pod brukowiec należy przygotować zgodnie z PN-S-02205 [11].
Brukowiec należy układać na warstwie podsypki cementowo-piaskowej (14) grubo ci 5 cm.
Układanie brukowca należy rozpocząć od ułożenia po linii obwodu umocnienia brukowców największych.
Brukowiec należy układać tak, aby szczeliny między sąsiednimi warstwami mijały się i nie przekraczały 3 cm, a największy wymiar brukowca
był skierowany w podkład. Po ułożeniu brukowca, należy wypełnić szczeliny zaprawą cementowo-piaskową (12).
W okresie wiązania zaprawy cementowo-piaskowej powierzchnię umocnienia należy osłonić matami lub warstwą piasku i utrzymywać w
stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.
6.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1.
Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2.
Kontrola przed rozpocz ciem robót
Przed wykonaniem umocnienia skarp, rowów i cieków Wykonawca powinien sprawdzić jako ć używanych materiałów w zakresie
zgodno ci z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.
6.3.
Kontrola jako ci wykonania umocnienia
W trakcie wykonywania robót i odbioru należy zbadać:
- jako ć umocnienia brukiem.
6.3.1. Badanie jakości umocnienia brukiem
Kontrola robót w zakresie umocnienia brukiem polega na rozebraniu ok. 1m2 powierzchni zabrukowanej i ponownym zabrukowaniu
tym samym brukowcem. cisło ć ułożenia uważa się za dostateczną, je li przy ponownym zabrukowaniu rozebranej powierzchni
zostanie nie więcej niż 4% powierzchni niezabrukowanej.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) umocnionej skarpy, rowu i cieku na podstawie Dokumentacji Projektowej i
pomiarów w terenie.
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8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
8.2. Sposób odbioru robót
Odbiór umocnienia skarp, rowów i cieków obejmuje:
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiór ostateczny,
c) odbiór pogwarancyjny,
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.

PODSTAWA PŁATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno ci podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płatno ć za 1 m2 wykonanego umocnienia skarpy, rowu i cieku należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jako ci robót w
oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych.
Cena wykonania robót obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robót zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,
- zakup i dostarczenie materiałów,
- wykonanie umocnienia brukiem,
- pielęgnację spoin i wykonanych umocnień,
- uporządkowanie terenu,
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w SST.
10.

PRZEPISY ZWI ZANE

10.1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Normy
PN-EN 13755
PN-EN 1926
PN-EN 14157
PN-EN 206-1
PN-EN 13139
PN-EN 12620
PN-B-11104
PN-EN 13043

9.
10.

PN-EN 197-1
PN-EN 1008

11.
12.

PN-S-02205
BN-88/6731-08

Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie nasiąkliwo ci przy ci nieniu atmosferycznym.
Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymało ci na ciskanie.
Kamień naturalny. Oznaczanie odporno ci na cieranie.
Beton. Czę ć 1. Wymagania, wła ciwo ci, produkcja i zgodno ć.
Kruszywa do zaprawy.
Kruszywa do betonu.
Materiały kamienne. Brukowiec.
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodno ci dotyczące cementów powszechnego użytku.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatno ci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Cement. Transport i przechowywanie.

10. 2. Inne dokumenty
13. Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych /KPED/ - “Transprojekt” Warszawa
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-06.02.01a
PRZEPUSTY Z RUR HDPE POD ZJAZDAMI
1.

WST P

1.1.
Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
wykonaniem przepustów pod zjazdami w ramach budowy ścieżki rowerowej, chodnika, zjazdów, przedłużeniem dwóch przepustów
pod koroną drogi na odcinku od granicy gminy Wasilków w ramach rozbudowy ulicy Białostockiej (drogi gminnej Nr 105302B) do
ulicy E. Plater w obrębie ewid. Wasilków, gm. Wasilków.
1.2.
Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.
Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST dotyczą wykonania przepustów z rur polietylenowych i obejmują ułożenie przepustów  40 cm,
zgodnie z lokalizacją wg Dokumentacji Projektowej.
1.4.
Okre lenia podstawowe
1.4.1. Przepust prefabrykowany - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z elementów prefabrykowanych.
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00
„Wymagania ogólne”.
1.5.
Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.

MATERIAŁY

2.1.
Wymagania ogólne dotycz ce materiałów
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.2.
Materiały do wykonania przepustów
Materiałami do wykonania przepustów zgodnie z zasadami niniejszej SST są :
- rury  40 cm z wysokoudarowej odmiany polietylenu PEHD,
- złączki do łączenia rur,
- mieszanka kruszywa/ żwir.
2.2.1. Rury
Rury powinny posiadać następujące /lub inne, nie gorsze/ właściwości fizyko - mechaniczne :
- sztywność przy deformacji rury w wielkości 3 % nominalnej średnicy
wg ISO 9969 : 1994 (E)
- min. 8 kPa (SN8);
- rzeczywisty stopień udarności (T.I.R) wg PN-EN 744 : 1997
- ≤ 10 T.I.R;
- wytrzymałość na 30 % deformację nominalnej średnicy
wewnętrznej rury
- bez uszkodzeń.
Dla projektowanych długości przepustów pow. 6 m należy odcinki rur łączyć za pomocą elementów w formie opasek zaciskowych.
Rury i opaski należy przechowywać tak, aby nie były narażone na bezpośrednie działanie słońca i sił zewnętrznych.
Rury należy składować na wyrównanym podłożu, tak by spoczywały one na karbach na całej swej długości.
2.2.2.
Materiał na ławy fundamentowe
Część przelotową przepustu należy posadowić na ławie fundamentowej z kruszywa niewysadzinowego (mieszanki lub żwiru) o
maksymalnym wymiarze ziarna 22,4 mm, spełniającego wymagania normy PN-EN 13242 [1].
Składowanie kruszyw powinno odbywać się warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
asortymentami lub jego frakcjami.
Podłoże składowisk musi być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.
87

D-06.02.01a Przepusty z rur HDPE pod zjazdami

2.2.3.
Materiał zasypki
Do zasypania przepustów należy stosować kruszywo o frakcji zawierającej się w przedziale 0  32 mm i o nierównomiernym
uziarnieniu (D  5).
Kruszywo należy składować zgodnie z zasadami jak w pkt. 2.2.2. n/n SST.
3.

SPRZ T

3.1.
Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2.
Sprz t do wykonania przepustów
Przy wykonywaniu przepustów należy stosować następujący sprzęt :
- koparki,
- ubijaki spalinowe,
- zagęszczarki płytowe,
- inny sprzęt pomocniczy.
Zastosowany sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
4.

TRANSPORT

4.1.
Wymagania ogólne dotycz ce transportu
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2.
Transport materiałów do wykonania przepustu
4.2.1.
Transport prefabrykatów rurowych i ich składowanie
Transport rur polietylenowych powinien odbywać się samochodami skrzyniowymi. Rury należy ułożyć równomiernie na całej
powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć linami konopnymi lub pasami parcianymi. Przy transporcie rury nie
powinny wystawać więcej jak 1,0 m poza obrys skrzyni ładunkowej.
Rura nie może być zrzucana bezpośrednio ze skrzyni ładunkowej samochodu lecz powinna być stoczona po równi pochyłej lub
rozładowana sprzętem mechanicznym.
Rury należy przechowywać na równym i czystym podłożu z dala od ognia. Rura musi spoczywać na wszystkich karbach.
Rury można składować warstwowo do wys. 3,2 m.
4.2.2.
Transport i składowanie kruszyw
Transport kruszywa powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.
Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniający warunki w
jakich prowadzone będą roboty przy wykonywaniu przepustów.
5.2.
Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien dowiązać przepusty do punktów stałych i charakterystycznych, tworzących układ
odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych.
W czasie robót przygotowawczych należy wytyczyć oś przepustu i krawędzie wykopów. Punkty stabilizujące oś przepustu należy
zabezpieczyć, aby w czasie trwania budowy istniała możliwość ciągłego domiaru sytuacyjnego.
5.3.
Ułożenie przewodu rurowego
5.3.1. Podłoże pod przepustem
Dno wykopu powinno być wykonane z dokładnością 2,0 cm z odpowiednim spadkiem zgodnym z kierunkiem przepływu cieku.
Minimalny spadek na dnie ułożonego przepustu powinien wynosić 0,5 %
Ławy fundamentowe o grubości 20 cm z kruszywa niewysadzinowego (żwir lub mieszanka) o maksymalnej średnicy ziaren 20 mm,
powinny być starannie zagęszczone (Is0,97) i wyrównane z odpowiednim spadkiem.
W przypadku występowania pod przepustem gruntów wysadzinowych, pod przepustem należy wykonać warstwę odcinającą z
gruntów niewysadzinowych o grubości równej co najmniej głębokości przemarzania, licząc od najniższego możliwego poziomu
wody w przepuście.
5.3.2. Układanie przewodu rurowego
Rury należy układać na ławie przygotowanej zgodnie z pkt.5.3.1 po zaniwelowaniu poziomu i wytyczeniu osi przepustu.
Połączenie rur należy wykonać za pomocą złączek jedno - lub dwudzielnych w zależności od średnicy rury.
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Jeżeli końce rury mają wykonane ścięcia dopasowujące jej wyloty do kształtu nasypu i kąta przecięcia osi przepustu z nasypem, to należy
zwrócić uwagę na prawidłowe jej ustawienie. W przypadku gdy rura ma łączenia, należy sprawdzić czy w czasie układania nie doszło do ich
rozluźnienia.
Rura po ułożeniu musi być ustabilizowana w taki sposób, by nie zmieniła swego położenia w czasie zasypywania.
5.3.3. Zasypywanie przewodu rurowego
Po sprawdzeniu prawidłowego ułożenia rur można przystąpić do ich zasypywania. Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny
spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu.
Minimalna grubość nadsypki powinna być równa średnicy rury.
Wykop na całej szerokości, przynajmniej do wysokości 30 cm ponad górną krawędź przepustu należy zasypywać kruszywem
niewysadzinowym o uziarnieniu 0/32 mm i charakteryzującym się wskaźnikiem różnoziarnistości U5. Mogą to być mieszanki żwirowe lub
żwirowo-klińcowe.
Wymagane jest by maksymalna średnica ziaren kruszywa układanego bezpośrednio na rurze nie przekraczała wielkości skoku śruby karbu
zewnętrznego. Jeśli całkowita grubość naziomu nad przepustem nie przekracza 1,0 m, to nadsypka na całej jej wysokości musi spełniać podane
wyżej wymagania.
Jeśli całkowita grubość naziomu nad przepustem przekracza 1,0 m, to pozostałą część wykopu (ponad 1,0 m) można wypełnić materiałem nie
spełniającym powyższych wymagań.
Szczególnie starannie należy wykonać zasypkę bezpośrednio wspierającą przepust, w obszarze ograniczonym ćwiartką koła. Materiał na
zasypkę w tym obszarze musi mieć takie same parametry jak ława pod przepustem.
W celu uniknięcia nierównomiernego osiadania zasypka powinna być wykonywana poziomo i z materiału homogonicznego. Zasypkę należy
wykonywać warstwami i zagęszczać. Wskaźnik zagęszczenia nadsypki powinien wynosić Is 0,97.
5.3.4. Zabezpieczenie wlotu (wylotu) przepustu
Ze względów wytrzymałościowych wlot (wylot) przepustu nie wymaga specjalnych umocnień. Ze względów przeciwpożarowych należy
zabezpieczyć wylot przepustu, pokrywając nasyp w promieniu min. 0,8 m od krawędzi rury materiałem niepalnym.
Umocnienie wykonać poprzez obrukowanie zgodnie z zaleceniami SST D.06.01.01 „Umocnienie skarp, rowów i ścieków”.
6.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1.
Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania kontrolne, a wyniki dostarczać Inspektorowi
Nadzoru.
6.2.
Rodzaje badań
- sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową,
- sprawdzenie jakości materiałów,
- sprawdzenie posadowienia przepustu,
- sprawdzenie przewodu rurowego,
- sprawdzenie zasypki nad przepustem.
6.3.
Opis badań
6.3.1.
Sprawdzenie zgodności z Dokumentacja Projektową
Badanie polega na sprawdzeniu (z dokładnością do 1 cm) elementów przepustu z Dokumentacją Projektową przez oględziny
zewnętrzne oraz pomiary szczegółowe.
6.3.2. Sprawdzenie jakości materiałów
Sprawdzenie należy wykonać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i załączonych deklaracji zgodności.
Materiały użyte do robót powinny być zbadane w przypadku, jeżeli budzą jakiekolwiek wątpliwości lub nie mają dokumentów
stwierdzających ich jakość.
6.3.3. Sprawdzenie posadowienia przepustu
Sprawdzenie polega na zbadaniu zgodności podłoża pod przepustem z wymaganiami w pkt. 5.3.1 n/n SST.
6.3.4. Sprawdzenie przewodu rurowego
Sprawdzenie polega na zbadaniu zgodności ułożenia przewodu rurowego z wymaganiami w pkt. 5.3.2 n/n SST.
6.3.5. Sprawdzenie zasypania przepustu
Sprawdzenie prawidłowości wykonania zasypki przepustu polega na zbadaniu zgodności z wymaganiami określonymi w pkt. 5.3.3
n/n SST.
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7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) wykonanego przepustu.
8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
8.2. Rodzaje odbiorów
Odbiór przepustu obejmuje :
a) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu (wykop, wykonanie ławy, wbudowanie rur),
b) odbiór ostateczny (wszystkie elementy robót objęte n/n SST)
c) odbiór pogwarancyjny,
według zasad określonych w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.

PODSTAWA PŁATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płatność za 1 m (metr) ułożonego przepustu należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o wyniki
pomiarów i badań jakościowych.
Cena wykonania robót obejmuje :
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robót zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,
- wykonanie wykopów zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,
- dostarczenie materiałów,
- wykonanie ławy fundamentowej,
- wbudowanie rur,
- wykonanie zasypki z zagęszczeniem warstwami, zgodnie z Dokumentacją Projektową i SST,
- uporządkowanie terenu,
- wykonanie badań i pomiarów,
10.

PRZEPISY ZWI ZANE

10.1.
Normy
1.
PN-EN 13242
2.
3.
4.
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BN-75/8971-06
BN-71/8932-01
PN-EN 744

Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym..
Składowanie materiałów.
Zagęszczenie zasypki.
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw termoplastycznych. Badanie
odporności na uderzenia zewnętrzne metodą spadającego ciężarka

D-07.01.01 Oznakowanie poziome

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-07.01.01
OZNAKOWANIE POZIOME
1.

WST P

1.1.
Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem oznakowania poziomego w ramach budowy cieżki rowerowej, chodnika, zjazdów,
przedłużeniem dwóch przepustów pod koroną drogi na odcinku od granicy gminy Wasilków w ramach rozbudowy ulicy
Białostockiej (drogi gminnej Nr 105302B) do ulicy E. Plater w obrębie ewid. Wasilków, gm. Wasilków.
1.2.
Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.
Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem oznakowania poziomego
cienkowarstwowego oraz separatorów U-25b na terenie objętym zakresem jak w pkt. 1.1.
Okre lenia podstawowe
Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciągłych lub przerywanych,
pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz innych linii związanych z oznaczeniem okre lonych miejsc
na tej nawierzchni.
1.4.2. Materiały do znakowania cienkowarstwowego - farby rozpuszczalnikowe, wodorozcieńczalne i chemoutwardzalne
nakładane warstwą grubo ci 0,4÷0,8 mm, mierzoną na mokro.
Pozostałe okre lenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla
znaków i sygnałów drogowych…” i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.4.
1.4.1.

1.5.
Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jako ć ich wykonania, zgodno ć z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wymagania ogólne dotyczące robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.

MATERIAŁY

2.1.
Wymagania ogólne dotycz ce materiałów
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.2.
Dokument dopuszczaj cy do stosowania materiałów
Materiały stosowane przez Wykonawcę do poziomego oznakowania dróg powinny spełniać warunki postawione w rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury [6].
Producenci powinni oznakować wyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury [7], co
oznacza wystawienie deklaracji zgodno ci z aprobatą techniczną lub znakiem CE, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
[11], co oznacza wystawienie deklaracji zgodno ci z normą zharmonizowaną.
Aprobaty techniczne wystawione przed czasem wej cia w życie rozporządzenia [14] nie mogą być zmieniane lecz zachowują
ważno ć przez okres, na jaki zostały wydane. W tym przypadku do oznakowania wyrobu znakiem budowlanym B wystarcza
deklaracja zgodno ci z aprobatą techniczną.
2.3.
Badanie materiałów, których jako ć budzi w tpliwo ć
Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwo ci jego lub Inspektora Nadzoru, co
do jako ci, w celu stwierdzenia czy odpowiadają one wymaganiom okre lonym w aprobacie technicznej.
Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub akredytowanemu laboratorium drogowemu. Badania powinny być wykonane zgodnie z
normą PN-EN 1871 [5] lub Warunkami Technicznymi POD-97 [8].
Materiały stosowane przez Wykonawcę do poziomego oznakowania dróg powinny spełniać warunki.
2.4.
Oznakowanie opakowań
Wykonawca powinien żądać od producenta, aby oznakowanie opakowań materiałów do poziomego znakowania dróg było
wykonane zgodnie z PN-O-79252 [1], a ponadto aby na każdym opakowaniu był umieszczony trwały napis zawierający:
- nazwę i adres producenta,
- datę produkcji i termin przydatno ci do użycia,
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- masę netto,
- numer partii i datę produkcji,
- informację, że wyrób posiada aprobatę techniczną IBDiM i jej numer,
- nazwę jednostki certyfikującej i numer certyfikatu, je li dotyczy [7],
- znak budowlany „B” wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury [7] i/lib znak „CE” wg rozporządzenia Ministra infrastruktury [11],
- informację o szkodliwo ci i klasie zagrożenia pożarowego,
- ewentualne wskazówki dla użytkowników.
W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobów chemoutwardzalnych oznakowanie opakowania powinno być zgodne z
rozporządzeniem Ministra Zdrowia [12].
2.5.
Wymagania wobec materiałów do poziomego oznakowania dróg
2.5.1. Materiały do oznakowań cienkowarstwowych
Materiałami do wykonywania oznakowania cienkowarstwowego powinny być farby nakładane warstwą grubo ci od 0,4 mm do 0,8
mm (na mokro). Powinny to być ciekłe produkty zawierające ciała stałe zdyspergowane w roztworze żywicy syntetycznej w
rozpuszczalniku organicznym lub w wodzie, które mogą występować w układach jedno- lub wieloskładnikowych.
Podczas nakładania farb, do oznakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnię pędzlem, wałkiem lub przez natrysk, powinny one
tworzyć warstwę kohezyjną w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym.
Wła ciwo ci fizyczne poszczególnych materiałów do poziomego oznakowania cienkowarstwowego okre lają aprobaty techniczne.
2.5.2. Zawartość składników lotnych w materiałach do oznakowania cienkowarstwowego
Zawarto ć składników lotnych (rozpuszczalników organicznych) nie powinna przekraczać 25% (m/m) w postaci gotowej do
aplikacji, w materiałach do znakowania cienkowarstwowego.
Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen, ksylen) w ilo ci większej niż
8% (m/m). Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających benzen i rozpuszczalniki chlorowane.
2.5.3. Kulki szklane
Materiały w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod ci nieniem na materiały do oznakowania
powinny zapewniać widzialno ć w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu wiązki wiatła wysyłanej przez reflektory
pojazdu.
Kulki szklane powinny charakteryzować się współczynnikiem załamania powyżej 1,50, wykazywać odporno ć na wodę, kwas solny,
chlorek wapniowy i siarczek sodowy oraz zawierać nie więcej niż 20% kulek z defektami w przypadku kulek o maksymalnej
rednicy poniżej 1 mm oraz 30% w przypadku kulek o maksymalnej rednicy równej i większej niż 1 mm. Krzywa uziarnienia
powinna mie cić się w krzywych granicznych podanych w wymaganiach aprobaty technicznej wyrobu lub w certyfikacie CE.
Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywać stopień hydrofobizacji co najmniej 80%.
Wymagania i metody badań kulek szklanych podano w PN-EN 1423 [2,2a].
Wła ciwo ci kulek szklanych okre lają odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfikaty „CE”.
2.5.4. Materiał uszorstniający oznakowanie
Materiał uszorstniający oznakowanie powinien składać się z naturalnego lub sztucznego twardego kruszywa, stosowanego w celu
zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstko ci (wła ciwo ci antypo lizgowych). Materiał uszorstniający nie może zawierać
więcej niż 1% cząstek mniejszych niż 90µm. Konieczno ć jego użycia zachodzi w przypadku potrzeby uzyskania wskaźnika
szorstko ci oznakowania SRT ≥ 50.
O potrzebie zastosowania materiału uszorstniającego zdecyduje Inspektor Nadzoru.
Materiał uszorstniający oraz mieszanina kulek szklanych z materiałem uszorstniającym powinny odpowiadac wymaganiom
okre lonym w aprobacie technicznej.
2.5.5. Wymagania wobec materiałów ze względu na ochronę warunków pracy i środowiska
Materiały stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawierać substancji zagrażających zdrowiu ludzi i powodujących
skażenie rodowiska.
2.6.
Przechowywanie i składowanie materiałów
Materiały do poziomego znakowania nawierzchni muszą zachowywać stało ć swoich wła ciwo ci chemicznych i
fizykochemicznych co najmniej w okresie 6 miesięcy składowania w warunkach okre lonych przez producenta.
Materiały do poziomego znakowania dróg należy przechowywać w magazynach odpowiadających zaleceniom producenta,
zabezpieczających je od napromieniowania słonecznego, opadów i w temperaturze:
a)
dla farb wodorozcieńczalnych od 5C do 40C,
b) dla farb rozpuszczalnikowych od -5C do 25C,
c)
dla pozostałych materiałów poniżej 40C.
3.
3.1.
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Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2.
Sprz t do wykonania oznakowania poziomego
Do wykonania oznakowania poziomego należy stosować następujący sprzęt, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
szczotki mechaniczne (zaleca się z urządzeniem odpylającym) oraz szczotki ręczne,
sprężarki,
malowarki samojezdne,
pistolet ręczny,
sprzęt do badań.
Wykonawca powinien zapewnić odpowiednią jako ć, ilo ć i wydajno ć zastosowanego sprzętu proporcjonalną do wielko ci i czasu
wykonania całego zakresu robót.
4.

TRANSPORT

4.1.
Wymagania ogólne dotycz ce transportu
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2.
Transport materiałów do poziomego oznakowania dróg
Materiały do poziomego znakowania dróg należy przewozić w pojemnikach zapewniających szczelno ć, bezpieczny transport i
zachowanie wymaganych wła ciwo ci materiałów. Pojemniki powinny być oznakowane zgodnie z normą PN-O-79252 [1].
W przypadku materiałów niebezpiecznych opakowania powinny być oznakowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia
[12].
Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne oraz farby należy transportować zgodnie z postanowieniami umowy
międzynarodowej [13] dla transportu drogowego materiałów palnych, klasy 3, oraz szczegółowymi zaleceniami zawartymi w karcie
charakterystyki wyrobu sporządzonej przez producenta. Wyroby, wyżej wymienione, nie posiadające karty charakterystyki nie
powinny być dopuszczone do transportu.
Pozostałe materiały do znakowania poziomego należy przewozić krytymi rodkami transportowymi, chroniąc opakowania przed
uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z prawem przewozowym.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.
Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniające wszystkie warunki
w jakich będą prowadzone roboty związane z wykonaniem poziomego oznakowania drogi
5.2.
Warunki atmosferyczne
W czasie wykonywania znakowania temperatura powietrza i nawierzchni powinna wynosić co najmniej 5C, a wilgotno ć względna
powietrza powinna być zgodna z zaleceniami producenta lub wynosić co najwyżej 85%.
5.3.
Jednorodno ć nawierzchni znakowanej
Poprawno ć wykonania znakowania wymaga jednorodno ci nawierzchni znakowanej.
Nierówno ci i/lub miejsca napraw cząstkowych nawierzchni, które nie wyróżniają się od starej nawierzchni i nie maja większego
rozmiaru niż 15% powierzchni znakowanej, uznaje się za powierzchnie jednorodne.
5.4.
Przygotowanie podłoża do wykonania znakowania
Przed wykonaniem znakowania poziomego należy oczy cić powierzchnię nawierzchni malowanej z pyłu, kurzu, piasku, smarów,
olejów i innych zanieczyszczeń przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi być czysta i sucha.
5.5.
Przedznakowanie
W celu dokładnego wykonania poziomego oznakowania drogi, można wykonać przedznakowanie, stosując się do ustaleń zawartych
w Dokumentacji Projektowej, w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury [6], SST i wskazań Inspektora Nadzoru.
Znaki te w postaci cienkich linii lub kropek należy wykonywać nietrwałą farbą, np. farbą silnie rozrzedzoną rozpuszczalnikiem.
Początek i koniec znakowania należy zaznaczyć małą kreską poprzeczną.
5.6.
Wykonanie oznakowania dróg
5.6.1. Wykonanie oznakowania materiałami cienkowarstwowymi
Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku ich braku lub niepełnych danych
- zgodnie z poniższymi wskazaniami.
Farbę do znakowania cienkowarstwowego należy po otwarciu opakowania, wymieszać w czasie 2÷4 min. do uzyskania pełnej
jednorodno ci. Przed lub w czasie napełniania zbiornika malowarki zaleca się przecedzić farbę przez sito 0,6 mm. Nie wolno

93

D-07.01.01 Oznakowanie poziome

stosować do malowania mechanicznego farby, w której osad na dnie opakowania nie daje się całkowicie wymieszać lub na jej
powierzchni znajduje się kożuch.
Farbę należy nakładać równomierną warstwą o grubo ci co najwyżej 800 m (grubo ć na mokro bez kulek szklanych), zachowując
wymiary i ostro ć krawędzi. Grubo ć nanoszonej warstwy należy kontrolować przy pomocy grzebienia pomiarowego na płytce
szklanej lub metalowej podkładanej na drodze malowarki.
Ilo ć farby zużyta w czasie prac, okre lona przez rednie zużycie na metr kwadratowy nie może się różnić od ilo ci ustalonej, więcej
niż o 20%.
Wszystkie większe prace powinny być wykonane przy użyciu samojezdnej malowarki z automatycznym podziałem linii i
posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiałem uszorstniającym. W przypadku mniejszych prac, wielko ć, wydajno ć i jako ć
sprzętu należy dostosować do zakresu i rozmiaru robót. Decyzję dotyczącą rodzaju sprzętu i sposobu wykonania znakowania
podejmie Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy.
5.7.
Usuwanie oznakowania poziomego
W przypadku konieczno ci usunięcia istniejącego oznakowania poziomego, czynno ć tę należy wykonać jak najmniej uszkadzając
nawierzchnię, w sposób zaproponowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Zaleca się wykonywać usuwanie oznakowania cienkowarstwowego metodą: frezowania, piaskowania, rutowania, trawienia,
wypalania lub zamalowania.
rodki zastosowane do usunięcia oznakowania nie mogą wpływać ujemnie na przyczepno ć nowego oznakowania do podłoża, na
jego szorstko ć, trwało ć oraz na wła ciwo ci podłoża.
Materiały pozostałe po usunięciu oznakowania należy usunąć z drogi tak, aby nie zanieczyszczały rodowiska, w miejsce
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
6.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2. Badanie przygotowania podłoża i przedznakowania
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem oznakowania poziomego musi być całkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.
6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego
6.3.1.
Wymagania wobec znakowania dróg
6.3.1.1. Zasady
Wymagania sprecyzowane przede wszystkim w celu okre lenia wła ciwo ci oznakowania dróg w czasie ich użytkowania.
Wymagania okre la się kilkoma parametrami reprezentującymi różne aspekty wła ciwo ci oznakowania dróg według PN-EN 1436
[3] i PN-EN 1436/A1 [3a].
Badania wstępne, dla których okre lono pierwsze wymagania, są wykonywane w celu kontroli przed odbiorem.
Powinny być wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu. Kolejne badania kontrolne należy wykonywać po okresie, od 3
do 6 miesięcy po wykonaniu i przed upływem 1 roku, oraz po 2, 3 i 4 latach dla materiałów o trwało ci dłuższej niż 1 rok.
6.3.1.2. Widzialność w dzień
Widzialno ć w dzień jest okre lana współczynnikiem luminancji  i barwą oznakowania wyznaczoną przez współrzędne
chromatyczno ci.
Warto ć współczynnika  powinna wynosić dla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu, barwy:
- białej, na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 0,40, klasa B3.
Warto ć współczynnika  powinna wynosić po 30 dniu od wykonania dla całego okresu użytkowania oznakowania, barwy:
- białej, na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 0,30, klasa B2.
Barwa oznakowania powinna być okre lona wg PN-EN 1436 [3] przez współrzędne chromatyczno ci x i y, które dla suchego
oznakowania powinny leżeć w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty narożne podane w tablicy 1.
Tablica 1. Punkty narożne obszarów chromatyczno ci oznakowania dróg
Punkt narożny nr
Oznakowanie białe
Oznakowanie czerwone

X
Y
X
Y

1
0,355
0,355
0,690
0,310

2
0,305
0,305
0,530
0,300

3
0,285
0,325
0,495
0,335

4
0,335
0,375
0,655
0,345

Pomiar współczynnika luminacji  może być zastąpiony pomiarem współczynnika luminacji w wietle rozproszonym Qd, wg
PN-EN 1436 [3] lub wg POD-97 [8] i POD-2006 [9].
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Do okre lenia odbicia wiatła dziennego lub odbicia o wietlenia drogi od oznakowania stosuje się współczynnik luminacji w wietle
rozproszonym Qd.
Warto ć współczynnika Qd dla oznakowania nowego w ciągu od 14 do 30 dni po wykonaniu powinna wynosić dla oznakowania
wieżego, barwy:
- białej, co najmniej 130 mcd m-2 lx-1 (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3.
Warto ć współczynnika Qd powinna wynosić dla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu od wykonania, w ciągu całego okresu
użytkowania, barwy:
- białej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1 (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2.
6.3.1.3. Widzialność w nocy
Za miarę widzialno ci w nocy przyjęto powierzchniowy współczynnik odblasku RL, okre lany według
PN-EN 1436 [3] z uwzględnieniem podziału na klasy PN-EN 1436/A1 [3a].
Warto ć współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania nowego (w stanie suchym) w ciągu od 14 do 30 dni po wykonaniu,
barwy:
- białej, co najmniej 200 mcd m-2 lx-1 , klasa R4.
Warto ć współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania eksploatowanego w ciągu od 2 do 6 miesięcy po wykonaniu, barwy:
- białej, co najmniej 150 mcd m-2 lx-1 , klasa R3.
Warto ć współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania eksploatowanego od 7 miesiąca po wykonaniu, barwy:
- białej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1 , klasa R2.
6.3.1.4. Szorstkość
Miarą szorstko ci oznakowania jest warto ć wskaźnika szorstko ci STR, mierzona wahadłem angielskim, wg PN-EN 1436 [3] lub
POD-97 [8] i POD-2006 [9].
Warto ć SRT symuluje warunki, w których pojazd wyposażony w typowe opony hamuje z blokadą kół przy prędko ci 50 km/h na
mokrej nawierzchni.
Wymaga się, aby warto ć wskaźnika szorstko ci SRT wynosiła na oznakowaniu:
- w ciągu całego okresu użytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1).
6.3.1.5. Trwałość oznakowania
Trwało ć oznakowania cienkowarstwowego oceniana jako stopień zużycia w 10 stopniowej skali LCPC okre lonej w POD-97 [8]
lub POD-2006 [9] powinna wynosić po 12-miesięcznym okresie eksploatacji oznakowania: co najmniej 6.
6.3.1.6. Czas schnięcia oznakowania
Za czas schnięcia przyjmuje się czas upływający między wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do ruchu.
Czas schnięcia nie może przekraczać czasu gwarantowanego przez producenta, a w żadnym przypadku nie może przekraczać 2
godzin w przypadku wymalowań nocnych i 1 godziny w przypadku wymalowań dziennych. Metoda oznaczenia czasu schnięcia
znajduje się w POD-97 [8] lub POD-2006 [9].
6.3.1.7. Grubość oznakowania
Grubo ć oznakowania, tj. podwyższenie ponad górną powierzchnię nawierzchni powinna wynosić dla:
- oznakowania cienkowarstwowego (grubo ć na mokro bez kulek szklanych), co najwyżej 0,89 mm.
Za czas schnięcia przyjmuje się czas upływający między wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do ruchu.
6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego
Wykonawca, wykonując znakowanie poziome przeprowadza przed rozpoczęciem każdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co
najmniej raz dziennie, następujące badania:
a) przed rozpoczęciem prac:
- sprawdzenie oznakowania opakowań,
- wizualna ocenę stanu materiału, w zakresie jego jednorodno ci i widocznych wad,
- pomiar wilgotno ci względnej powietrza,
- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
- badania lepko ci farb, wg POD-97 [8] lub POD-2006 [9],
b) w czasie wykonywania pracy:
- pomiar grubo ci warstwy oznakowania,
- pomiar czasu schnięcia , wg POD-97 [8] lub POD-2006 [9],
- wizualną ocenę równomierno ci rozłożenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy,
- pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodno ć z Dokumentacją Projektową i załącznikiem nr 2 do rozporządzenia
Ministra Infrastruktury [6],
- wizualną ocenę równomierno ci skropienia (rozłożenia materiału) na całej szeroko ci linii,
- oznaczenie czasu przejezdno ci, wg POD-97 [8] lub POD-2006 [9].
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Protokół z przeprowadzonych badań wraz z jedną próbką, jednoznacznie oznakowana, na blasze (300x250x1,5 mm) wykonawca
powinien przechować do czasu upływu okresu gwarancji.
Do odbioru i w przypadku wątpliwo ci dotyczących wykonania oznakowania poziomego, Inspektor Nadzoru może zlecić
wykonanie badań:
- widzialno ci w nocy,
- widzialno ci w dzień,
- szorstko ci.
Jeżeli wyniki tych badań wykażą wadliwo ć wykonanego oznakowania to koszt badań ponosi Wykonawca, w przypadku
przeciwnym – Zamawiający. Badania powinien zlecać Zamawiający do niezależnego laboratorium badawczego, co gwarantuje
większą wiarygodno ć wyników.
W przypadku wykonywania pomiarów współczynnika odblaskowo ci i współczynnika luminacji aparatami ręcznymi częstotliwo ć
pomiarów należy dostosować do długo ci badanego odcinka, zgodnie z tablicą 2.
W każdym z mierzonych punktów należy wykonać po 5 odczytów współczynnika odblasku i po 3 odczyty współczynników
luminacji w odległo ci jeden od drugiego min. 1m.
Tablica 2. Cz stotliwo ć pomiarów współczynników odblaskowo ci i luminacji aparatami r cznymi
Lp.

Długo ć odcinka, km

1
2
3
4
5

od 0 do 3
od 3 do 10
od 10 do 20
od 20 do 30
powyżej 30

Częstotliwo ć pomiarów, co
najmniej
od 0,1 do 0,5 km
co 1 km
co 2 km
co 3 km
co 4 km

Minimalna ilo ć pomiarów
3÷6
11
11
11
> 11

Warto ć wskaźnika szorstko ci zaleca się oznaczyć w 2÷4 punktach oznakowania odcinka.
6.4. Tolerancje wymiarów oznakowania
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z Dokumentacja Projektową i załącznikiem nr 2 do
rozporządzenia Ministra Infrastruktury [6], powinny odpowiadać następującym warunkom:
Oznakowanie poziome powinno posiadać wymiary i kształt zgodne z „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i
sygnałów drogowych…” [12] i z Dokumentacją Projektową.
Dopuszcza się następujące tolerancje wymiarów oznakowania:
- szeroko ć linii może różnić się od wymaganej o  5 mm,
- długo ć linii może być mniejsza od wymaganej co najwyżej o 50 mm lub większa co najwyżej o 150 mm,
- dla linii przerywanych, długo ć cyklu składającego się z linii i przerwy nie może odbiegać od redniej liczonej z 10 kolejnych
cykli o więcej niż  50 mm długo ci wymaganej.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Wymagania ogólne dotycz ce obmiaru robót
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru oznakowania poziomego jest 1 m2 (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych znaków.
8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
8.2.
Rodzaje odbiorów
Odbiór oznakowania poziomego obejmuje:
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu (oczyszczenie nawierzchni przed znakowaniem,
przedznakowanie, usunięcie istniejącego oznakowania poziomego),
b) odbiór ostateczny (wszystkie elementy robót objęte n/n SST),
c) odbiór pogwarancyjny oznakowania ,
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.

PODSTAWA PŁATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno ci podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płatno ć za 1 m2 wykonanego oznakowania poziomego należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jako ci robót w oparciu o
pomiary i wyniki badań laboratoryjnych.
Cena wykonania robót obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- przygotowanie i dostarczenie materiałów,
- oczyszczenie podłoża (nawierzchni) wraz z ew. usunięciem istniejącego oznakowania,
- przedznakowanie,
- naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię drogi o kształtach i wymiarach zgodnych z Dokumentacją Projektową i załącznikiem nr 2
do rozporządzenia Ministra Infrastruktury [7],
- ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót,
- przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów.
10.

PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy
1.
PN-O-79252
2.
PN-EN 1423
2a.

PN-EN 1423/A1

3.
3a.

PN-EN 1436
PN-EN 1436/A1

4.

PN-EN 1463-1

4a.

PN-EN1463-1/A1

4b.

PN-EN 1463-2

5.
5a.

PN-EN 1871
PN-EN 13036-4

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

10.2. Przepisy zwi zane i inne dokumenty
6.
Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków
drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)
7.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodno ci wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)
8. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97. Seria „I” – Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM,
Warszawa, 1997
9. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-2006. Seria „I” – Informacje, Instrukcje. IBDiM, Warszawa, w
opracowaniu
10. Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 272 z późniejszymi zmianami)
11 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodno ci, wymagań jakie
powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodno ci oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011)
12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i
preparatów niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz. 1679)
13. Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych (RID/ADR)
14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych do ich wydania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-07.02.01
OZNAKOWANIE PIONOWE
1.

WST P

1.1.
Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem oznakowania pionowego w ramach budowy cieżki rowerowej, chodnika, zjazdów,
przedłużeniem dwóch przepustów pod koroną drogi na odcinku od granicy gminy Wasilków w ramach rozbudowy ulicy
Białostockiej (drogi gminnej Nr 105302B) do ulicy E. Plater w obrębie ewid. Wasilków, gm. Wasilków.
1.2.
Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.
Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą wykonania oznakowania pionowego i obejmują :
ustawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych.
Okre lenia podstawowe
Stały znak drogowy pionowy - składa się z lica, tarczy z uchwytem montażowym oraz z konstrukcji wsporczej.
Tarcza znaku - płaska powierzchnia z usztywnioną krawędzią, na której w sposób trwały umieszczone jest lico znaku.
Tarcza może być wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo albo aluminiowej zabezpieczona przed procesami
korozji powłokami ochronnymi zapewniającymi jako ć i trwało ć wykonanego znaku.
1.4.3. Lico znaku - przednia czę ć znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej wraz z naniesioną tre cią, wykonaną
techniką druku sitowego, wyklejaną z transparentnych folii ploterowych lub z folii odblaskowych.
1.4.4. Uchwyt montażowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpieczony przed korozją, służący do zamocowania w sposób
rozłączny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej.
1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje wła ciwo ci odblaskowe (wykonane jest z materiału o odbiciu
powrotnym – współdrożnym).
1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku – każdy rodzaj konstrukcji (słupek, słup, słupy, kratownice, wysięgniki, bramy, wsporniki
itp.), gwarantujący przenoszenie obciążeń zmiennych i stałych działających na konstrukcję i zamocowane na niej znaki lub
tablice.
Pozostałe okre lenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00
„Wymagania ogólne”.

1.4.
1.4.1.
1.4.2.

1.5.
Ogólne warunki dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ć ich wykonania oraz za zgodno ć z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.

MATERIAŁY

2.1.
Wymagania ogólne dotycz ce materiałów
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Każdy materiał do wykonania pionowego znaku drogowego, na który nie ma polskiej normy, musi posiadać aprobatę techniczną
wydaną przez uprawnioną jednostkę.
Znaki drogowe powinny mieć znak budowlany (znak “B”) nadany przez uprawnioną jednostkę.
2.2.
Pionowe znaki drogowe
Materiałami stosowanymi do wykonania oznakowania pionowego w/g zasad n/n SST są:
fundamenty do zamocowania konstrukcji wsporczych znaków,
konstrukcje wsporcze,
tarcze znaków,
folia odblaskowa,
materiały do montażu znaków i inne.
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2.2.1. Materiały stosowane do fundamentów znaków
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą być wykonywane jako:
- prefabrykaty betonowe,
- z betonu wykonywanego „na mokro”,
- z betonu zbrojonego,
- inne, dla których opracowano dokumentację techniczną zgodną z obowiązującymi przepisami.
Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania pionowego należy wykonać z betonu lub betonu zbrojonego klasy co najmniej
C16/20 (B20).
Posadowienie fundamentów należy wykonać na głęboko ć poniżej przemarzania gruntu zgodnie z normą PN-B-03020 [1].
Wymiarowanie fundamentów powinno być uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.
Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 206-1 [2].
2.2.2. Konstrukcje wsporcze znaków
Konstrukcje wsporcze znaków oraz sposób połączenia konstrukcji wsporczej z fundamentem, powinny być zgodne z propozycją
Wykonawcy akceptowaną przez Inspektora Nadzoru.
Konstrukcje wsporcze można wykonać z ocynkowanych rur zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 10210-1 [3], PN-EN 10210-2 [4], PN-EN 10224 [5],
PN-H-74220 [6] lub innej normy zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru. Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna
wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, zawalcowań i naderwań. Końce rur powinny być równo obcięte i prostopadle do osi rury.
Rury powinny być proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekraczać 1,5 mm na 1 m długo ci rury.
Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R65, 18G2A): PN-H-84023/07 [13],
PN-EN 10025-1 [8], PN-EN 10025-3 [10], PN-EN 10025-4 [11], PN-EN 10083-1 [12], PN-EN 10084 [14].
Do ocynkowania rur stosuje się gatunek cynku Raf według PN-EN 1179 [7]. Powłoka metalizacyjna cynkowa na konstrukcjach
wsporczych do znaków powinna być z cynku o czysto ci nie mniejszej niż 99,5% i odpowiadać wymaganiom BN-89/1076/02 [22].
Minimalna grubo ć powłoki metalizacyjnej cynkowej narażonej na działanie atmosferyczne wg BN-89/1076/02 [22], w warunkach
umiarkowanych wynosi 120 m.
Producent lub dostawca obowiązany jest do wydania gwarancji na konstrukcję wsporczą, której przedmiotem są wła ciwo ci
techniczne konstrukcji wsporczej lub elementów mocujących oraz trwało ć zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.
2.2.3. Tarcze znaków
2.2.3.1. Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne
Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie znaku z tarczą znaku, a także sposób wykończenia znaku, muszą wykazywać
pełną odporno ć na działanie wiatła, zmian temperatury, wpływy atmosferyczne i występujące w normalnych warunkach
oddziaływania chemiczne (w tym korozję elektrochemiczną) – przez cały czas trwało ci znaku, okre lony przez producenta lub
dostawcę.
2.2.3.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku
Producent lub dostawca znaku obowiązany jest przy dostawie okre lić, uzgodnioną z odbiorcą, trwało ć znaku oraz warunki
gwarancyjne dla znaku, a także udostępnić na życzenie odbiorcy:
a) instrukcję montażu znaku,
b) dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,
c) instrukcję utrzymania znaku.
2.2.3.3. Materiały do wykonania tarczy znaku
Tarcze znaków mogą być wykonane z blachy ocynkowanej ogniowo o grubo ci min. 1,25 mm zgodnie z normą PN-EN/10142+A1
[24] lub z blachy aluminiowej o grubo ci min. 1,5 mm zgodnie z normą PN-EN 485 1-4 [25, 26, 27, 28].
Tarcze znaków mogą zostać wykonane z innych materiałów, np. tworzyw syntetycznych, pod warunkiem uzyskania przez
producenta aprobaty technicznej.
Tarcze tablic o powierzchni większej od 1 m2 należy wykonać z blachy ocynkowanej ogniowo o grubo ci min. 1,5 mm zgodnie z
normą PN-EN/10142+A1 [24] lub z blachy aluminiowej o grubo ci min. 2,0 mm zgodnie z normą PN-EN 485 1-4 [25, 26, 27, 28].
2.2.3.4. Wymagania dla znaku odblaskowego
Znaki drogowe odblaskowe należy wykonać przez oklejenie powierzchni znaku folią odblaskową typu 2.
W zależno ci od wła ciwo ci folii odblaskowej (odbijającej powrotnie) powinna ona spełniać wymagania optyczne okre lone
współczynnikiem luminancji barw znaków oraz wymagania dotyczące barw znaku odblaskowego okre lone współrzędnymi
chromatyczno ci pól barw, podane w „Szczegółowych warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych…” [31].
Wymagania odno nie wła ciwo ci eksploatacyjnych folii podano w tablicy 1.
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Tablica 1. Wła ciwo ci eksploatacyjne folii

3

Wła ciwo ci
Wytrzymało ć na oderwanie folii
Odporno ć folii na działanie wysokich
temperatur
Odporno ć folii na działanie niskich temperatur

4

Odporno ć folii na wodę po 18 h moczenia

5

Odporno ć na uderzenie kulą o masie 450 g
upuszczonej z wysoko ci 220 mm

Lp.
1
2

Jednostki
mm
-

Wymagania
 50
powierzchnia bez widocznych spękań, stopień,
złuszczeń i oddzielania od podkładu
powierzchnia bez widocznych spękań, złuszczeń i
oddzielania od podkładu
powierzchnia bez widocznych pęcherzy, oddzielania
od podłoża
nie powinno być pęknięć lub delaminacji folii od
podłoża w odległo ci 6 mm od punktu uderzenia kuli

Należy zastosować znaki rednie w/g wymiarów podanych w „Szczegółowych warunkach technicznych dla znaków i sygnałów
drogowych…” [31].
Znaki i tablice muszą spełniać wymagania podane w tablicy 2.
Tablica 2. Wymagania dla znaków pionowych
Parametr
Wytrzymało ć na obciążenie siłą naporu
wiatru
Wytrzymało ć na obciążenie skupione
Chwilowe odkształcenie zginające
Chwilowe odkształcenie skrętne

Odkształcenie trwałe

Wymaganie

Jednostka

 0,60

kN m-2

 0,50
 25
 0,02
 0,11
 0,57
 1,15

kN
mm/m
stopień  m

20 % odkształcenia chwilowego

mm/m lub
stopień  m

Klasa wg
PN-EN 12899-1
WL2
PL2
TBD4
TDT1
TDT3
TDT5
TDT6*)
-

Zabezpieczona krawędź tłoczna, zaginana,
prasowana lub zabezpieczona profilem
Rodzaj krawędzi znaku
E2
krawędziowym
Lico znaku nie może być przewiercone z
Przewiercanie lica znaku
P3
żadnego powdu
*) klasę TDT3 stosujemy dla tablic na dwóch lub więcej podporach, klasę TDT5 dla tablic na jednej podporze, klasę TDT1 dla tablic
na konstrukcjach bramowych, klasę TDT6 dla tablic na konstrukcjach wysięgnikowych
Tarcze znaków powinny spełniać także następujące wymagania:
- krawędzie tarczy znaku muszą być usztywnione na całym obwodzie poprzez ich podwójne gięcie o promieniu gięcia nie
większym niż 10 mm włącznie z narożnikami lub przez zamocowanie odpowiedniego profilu na całym obwodzie znaku,
- powierzchnia czołowa tarczy znaku musi być płaska - bez wgięć, wybrzuszeń, pofałdowań i otworów montażowych;
dopuszczalna nierówno ć wynosi 2mm/m,
- podwójna gięta krawędź lub przymocowane do tylnej powierzchni profile montażowe muszą usztywnić tarczę znaku w taki
sposób, aby wymagania podane w tablicy 2 były spełnione a zarazem stanowiły element konstrukcyjny do montażu do
konstrukcji wsporczej; dopuszcza się maksymalne odkształcenie trwałe do 20 % odkształcenia odpowiedniej klasy na zginanie
i skręcanie,
- tylna powierzchnia tarczy musi być zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi powłokami chemicznymi oraz
powłoką lakierniczą o gr. min. 60 m z proszkowych farb poliestrowych.
Tarcze znaków i tablic o powierzchni  1 m2 powinny spełniać dodatkowo następujące wymagania:
- narożniki znaku i tablicy muszą być zaokrąglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami okre lonymi w załączniku nr 1 do
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., nie mniejszym jednak niż 30 mm, gdy wielko ci tego promienia
nie wskazano,
- łączenie poszczególnych segmentów tarczy (dla znaków wielkogabarytowych) wzdłuż poziomej lub pionowej krawędzi musi
być wykonane w taki sposób, aby nie występowały przesunięcia i prze wity w miejscach ich łączenia.
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Tolerancje wymiarowe:
 Tolerancje wymiarowe dla grubo ci blach:
- dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25 ÷ 1,5 mm wynosi:  0,14 mm,
- dla blachy aluminiowej o gr. 1,5 ÷ 2,0 mm wynosi:
 0,10 mm.
 Tolerancje wymiarowe dla grubo ci powłok malarskich:
- dla powłoki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubo ci 60 m wynosi:  15 m.
 Tolerancje wymiarowe dla płasko ci powierzchni:
- odchylenia od poziomu nie mogą wynie ć więcej niż 0,2 %, wyjątkowo do 0,5 %.
 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znaków:
- dla tarcz znaków o powierzchni  1 m2 wynosi:  5 mm,
- dla tarcz znaków o powierzchni  1 m2 wynosi:  10 mm.
 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku:
- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drukiem sitowym wynoszą:  1,5 mm,
- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metodą wyklejania wynoszą:  2 mm,
- kontury rysunku znaku (obwódka i symbol) muszą być równe z dokładno cią w każdym kierunku do 1,0 mm.
Wymagania jako ciowe:
- Powierzchnia licowa znaku musi być równa, płaska, gładka, bez rozwarstwień, pęcherzy i odklejeń na krawędziach. Pomiędzy
tarczą znaku a licem nie powinno być pęcherzy powietrza ani cząstek stałych; lico całą swą powierzchnią powinno przylegać
do tarczy znaku. Dopuszcza się występowanie płytkich rys i wżerów do głęboko ci maksymalnie 0,1 mm.
- Lica znaków wykonane drukiem sitowym muszą być wolne od smug i cieni.
- Krawędzie lica znaku z folii typu 2 muszą być odpowiednio zabezpieczone np. przez lakierowanie lub ramą z profilu ceowego.
- Powłoka lakiernicza na tylnej stronie znaku musi być równa, gładka bez smug i zacieków.
2.2.4. Materiały do montażu znaków i inne
Wszystkie ocynkowane łączniki metalowe przewidywane do mocowania między sobą elementów konstrukcji wsporczych znaków
jak ruby, listwy, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów.
2.3.
Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i składowania zapewniające zachowanie ich
jako ci i przydatno ci do robót.
Tarcze znaków z naklejonym licem należy opakować w sposób zapewniający ochronę folii lica przed uszkodzeniem, z możliwo cią
identyfikacji.
Znaki powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów działających korodująco i w warunkach
zabezpieczających przed uszkodzeniami.
3.

SPRZ T

3.1.
Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2.
Sprz t do wykonywania robót
Przy wykonywaniu oznakowania pionowego można stosować następujący sprzęt:
- koparki,
- wiertnice do wykonywania dołów pod słupki w gruncie spoistym,
- betoniarki przewoźne,
- rodki transportu materiałów,
- przewoźne zbiorniki do wody,
- drobny sprzęt pomocniczy do montażu,
- sprzęt spawalniczy, itp.
pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru.
4.

TRANSPORT

4.1.
Wymagania ogólne dotycz ce transportu
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2.
Transport materiałów
Znaki, konstrukcje wsporcze i osprzęt (uchwyty, ruby, nakrętki itp.) należy przewozić w zasadzie powszechnie stosowanymi rodkami
transportowymi, zabezpieczając je przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi.
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5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.
Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniające wszystkie
warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonywaniem pionowego oznakowania drogi.
5.2.
Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć:
lokalizację znaku, tj. jego pikietaż oraz odległo ć od krawędzi jezdni lub krawędzi pobocza umocnionego,
wysoko ć zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.
Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków należy zabezpieczyć w taki sposób, aby w czasie trwania i odbioru robót istniała
możliwo ć odtworzenia lokalizacji znaków.
Lokalizację i wysoko ć zamocowania znaków należy przyjmować zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami
podanymi w „Szczegółowych warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych…” [31].
5.3.
Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków
Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien być dostosowany do głęboko ci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego
sprzętu. Wymiary wykopu powinny być zgodne ze wskazaniami Inspektora Nadzoru.
Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znaków, wykonywane z betonu “na mokro” należy wykonać
zgodnie z normą PN-S-02205 [21].
Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt należy usunąć i ubytki wypełnić do spodu fundamentu betonem klasy C16/20
(B20).
Słupki konstrukcji wsporczych należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową, odpowiadającą
wymaganiom podanym w pkt. 2.2.1, zagęszczając ją ubijakami ręcznymi.
Do czasu stwardnienia betonu słupek należy podeprzeć. Górna czę ć fundamentu powinna pokrywać się z powierzchnią pobocza lub
może być wyniesiona nie wyżej niż 3 cm.
5.4.
Konstrukcje wsporcze znaków
Konstrukcje wsporcze znaków powinny być wykonane zgodnie z SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
odchyłka od pionu, nie więcej niż 1 %,
odchyłka w wysoko ci umieszczenia znaku, nie więcej niż 2 cm,
odchyłka w odległo ci ustawienia znaku od krawędzi jezdni lub utwardzonego pobocza, nie więcej niż 5 cm, przy zachowaniu
minimalnej odległo ci umieszczenia znaku zgodnie z „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów
drogowych…” [31].
Konstrukcje wsporcze znaków drogowych pionowych muszą mieć barwę szarą neutralną. W pierwszym okresie użytkowania
konstrukcji wsporczych dopuszcza się barwę naturalną pokryć cynkowych.
5.5.
Poł czenie tarczy znaku z konstrukcj wsporcz
Tarcza znaku musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób, uniemożliwiający jej przesunięcie lub obrót.
Sposób wykonania połączenia tarczy znaku z konstrukcją wsporczą musi umożliwiać przy użyciu odpowiednich narzędzi odłączenie
tarczy znaku od tej konstrukcji przez cały okres użytkowania znaku.
Tarcza znaku składanego musi wykazywać pełną integralno ć podczas najechania przez pojazd w każdych warunkach kolizji.
W szczególno ci - żaden z segmentów lub elementów tarczy nie może się od niej odłączyć w sposób powodujący narażenie
kogokolwiek na niebezpieczeństwo lub szkodę.
Zaleca się odchylenie tarczy znaku o 5 od linii prostopadłej do osi jezdni.
5.6.
Oznakowanie znaku
Każdy znak należy oznakować na tylnej stronie naklejką zawierającą następujące informacje:
a) numer i datę normy tj. PN-EN 12899-1 [23],
b) klasy istotnych wła ciwo ci wyrobu,
c) miesiąc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji,
d) nazwę, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujące producenta lub dostawcę, je li nie jest producentem,
e) znak budowlany B, je li producent wystawił krajową deklarację zgodno ci,
f) numer aprobaty technicznej.
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Oznakowania powinny być wykonane w sposób trwały i wyraźny, czytelny z normalnej odległo ci widzenia, a całkowita powierzchnia
naklejki nie powinna być większa niż 30 cm2. Czytelno ć i trwało ć naklejki na tylnej stronie tarczy znaku nie powinna być niższa od
wymaganej trwało ci znaku. Naklejkę należy wykonać z folii nieodblaskowej.
5.7.
Trwało ć wykonania znaku pionowego
Znak drogowy pionowy musi być wykonany w sposób trwały, zapewniający pełną czytelno ć przedstawionego na nim symbolu lub
napisu w całym okresie jego użytkowania, przy czym wpływy zewnętrzne działające na znak, nie mogą powodować zniekształcenia
tre ci znaku.
KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.

6.1.
Wymagania ogólne dotycz ce kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2.
Badania w czasie wykonywania robót
6.2.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z aprobatami technicznymi (deklaracjami zgodno ci producenta) powinny być
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.
Częstotliwo ć badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami tablicy 3.
W przypadkach budzących wątpliwo ci można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie wła ciwo ci dostarczonych wyrobów i
materiałów w zakresie wymagań podanych w pkt.2.
Tablica 3. Cz stotliwo ć badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczonych przez producenta
Lp.
1.

2.

Rodzaj
badania
Sprawdzenie
powierzchni

Liczba badań
5 do 10 badań z wybranych
losowo elementów w każdej
dostarczonej partii wyrobów
liczącej do 1000 elementów

Sprawdzenie
wymiarów

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

Ocena wyników
badań
Wyniki powinny być
zgodne z wymaganiami
pkt.2 i katalogiem
(informacją) producenta

6.3.
Kontrola w czasie wykonywania robót
W czasie wykonywania robót należy zbadać:
zgodno ć wykonania znaków pionowych z Dokumentacją Projektową i SST (lokalizacja, wymiary, wysoko ć zamocowania
znaków),
zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z pkt. 2 i pkt. 5,
prawidłowo ć wykonania wykopów,
poprawno ć ustawienia konstrukcji wsporczych znaków,
prawidłowo ć połączenia tarcz znaków z konstrukcją wsporczą.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Wymagania ogólne dotycz ce obmiaru robót
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 szt.(sztuka) wykonanego znaku, na podstawie Dokumentacji Projektowej i obmiaru w terenie.
8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Do odbioru Wykonawca przedstawi deklaracje zgodno ci uzyskane od dostawców materiałów, wyniki pomiarów i badań z bieżącej
kontroli materiałów i robót.
8.2. Rodzaje odbiorów
Odbiór oznakowania pionowego obejmuje:
a)
odbiór ostateczny,
b) odbiór pogwarancyjny,
według zasad okre lonych w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
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9.

PODSTAWA PŁATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno ci podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płatno ć za 1 szt. wykonanego znaku drogowego pionowego należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jako ci robót i
zastosowanych materiałów.
Cena wykonania robót obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
ustawienie konstrukcji wsporczych znaków z ewentualnym wykonaniem fundamentów,
zamocowanie tarcz znaków drogowych zgodnie z Dokumentacją Projektową i n/n SST,
przeprowadzenie badań kontrolnych, wymaganych w n/n SST,
uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.
10.

PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy
1.
PN-B-03020
2.
PN-EN 206-1
3.
PN-EN 10210-1
4.

PN-EN 10210-2

5.

PN-EN 10224

6.
7.
8.

PN-H-74220
PN-EN 1179
PN-EN 10025-1

9.

PN-EN 10025-2

10.

PN-EN 10025-3

11.

PN-EN 10025-4

12.
13.
14.
15.

PN-EN 10083-1
PN-H-84023-07
PN-EN 10084
PN-EN 10327

16.
17.
18.

PN-H-93010
PN-EN ISO 7089
PN-EN ISO 898-1

19.

PN-EN ISO 898-6

20.

PN-EN 20898-2

21.
22.

PN-S-02205
BN-89/1076/02

23.
24.

PN-EN 12899-1
PN-EN/10142+A1

25.

PN-EN 485-1

Grunty budowlane. Posadowienie bezpo rednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Beton. Czę ć 1: Wymagania, wła ciwo ci, produkcja i zgodno ć.
Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych. Czę ć 1: Warunki techniczne dostawy.
Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych. Czę ć 2: Tolerancje, wymiary i wielko ci statyczne.
Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów wodnych. Warunki
techniczne dostawy.
Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia.
Cynk i stopy cynku. Cynk pierwotny.
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Czę ć 1: Ogólne warunki techniczne
dostawy.
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Czę ć 2: Warunki techniczne dostawy
stali konstrukcyjnych niestopowych.
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Czę ć 3: Warunki techniczne dostawy
spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po normalizowaniu lub walcowaniu
normalizującym.
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Czę ć 4: Warunki techniczne dostawy
spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po walcowaniu termomechanicznym.
Stale do ulepszania cieplnego. Czę ć 1: Ogólne warunki techniczne dostawy.
Stal okre lonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.
Stale do nawęglania. Warunki techniczne dostawy.
Ta my i blachy ze stali niskowęglowych powlekane ogniowo w sposób ciągły do obróbki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.
Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco.
Podkładki okrągłe. Szereg normalny. Klasa dokładno ci A.
Własno ci mechaniczne czę ci złącznych wykonanych ze stali węglowej oraz stopowej. Czę ć 1:
ruby i ruby dwustronne o okre lonych klasach własno ci. Gwint zwykły i drobnozwojny.
Własno ci mechaniczne czę ci złącznych. Czę ć 6: Nakrętki z okre loną warto cią obciążenia
próbnego. Gwint drobnozwojny
Własno ci mechaniczne czę ci złącznych. Nakrętki z okre lonym obciążeniem próbnym. Gwint
zwykły.
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania ogólne.
Stałe pionowe znaki drogowe. Czę ć 1: znaki stałe.
Stal niskowęglowa. Ta my i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do
obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.
Aluminium i stopy aluminium. Blachy, ta my i płyty. Warunki techniczne kontroli i dostawy.
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26.
27.

PN-EN 485-2
PN-EN 485-3

Aluminium i stopy aluminium. Blachy, ta my i płyty. Czę ć 2: Wła ciwo ci mechaniczne.
Aluminium i stopy aluminium. Blachy, ta my i płyty. Czę ć 3: Dopuszczalne odchyłki wymiarów i
kształtu wyrobów walcowanych na gorąco.

28.

PN-EN 485-4

29.
30.

PN-EN 60598-2
PN-EN 60529

Aluminium i stopy aluminium. Blachy, ta my i płyty. Tolerancje kształtu i wymiarów wyrobów
walcowanych na zimno.
Oprawy o wietleniowe. Wymagania szczegółowe. Oprawy o wietleniowe drogowe.
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

10.2.

Inne dokumenty

Dz.U. RP Załącznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. -Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i
sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drodze
32. System dopuszczania do stosowania pionowych znaków drogowych (Opracowanie: Transprojekt - Warszawa, 1994 r.
Projekt).
33. Stałe odblaskowe znaki drogowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego U3, U4, U6, U7, U8, U9, U20, U21, U26, U27
oraz znaki dodatkowe AT, BT, R i W - zalecenia IBDiM do udzielania aprobat technicznych NR/2005-03-009, Warszawa,
2005 r.
31.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-07.05.01
BARIERY OCHRONNE STALOWE
1.

WST P

1.1.
Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem barier ochronnych stalowych w ramach budowy cieżki rowerowej, chodnika, zjazdów,
przedłużeniem dwóch przepustów pod koroną drogi na odcinku od granicy gminy Wasilków w ramach rozbudowy ulicy
Białostockiej (drogi gminnej Nr 105302B) do ulicy E. Plater w obrębie ewid. Wasilków, gm. Wasilków.
1.2.
Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.
Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą ustawienia barier ochronnych stalowych
bezprzekładkowych jednostronnych z prowadnicą typu B oraz zakończeń barier stalowych i urządzeń zabezpieczających ruch
pieszych - wykonanie ogrodzeń ochronnych panelowych typu olsztyńskiego.
Lokalizację barier ochronnych stalowych należy przyjmować wg Dokumentacji Projektowej.
Okre lenia podstawowe
Ogrodzenia ochronne sztywne - przegrody fizyczne separujące ruch pieszy od ruchu kołowego wykonane z
kształtowników lub rur stalowych, siatek na linkach naciągowych, ram z kształtowników wypełnionych siatką,
szczeblinami lub panelami z tworzyw sztucznych lub szkła zbrojonego.
Pozostałe okre lenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00
“Wymagania ogólne”.
1.4.2. Bariera ochronna - urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznego zapobieżenia zjechaniu
pojazdu z drogi w miejscach, gdzie to jest niebezpieczne, wyjechaniu pojazdu poza koronę drogi, przejechaniu pojazdu na
jezdnię przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu lub niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu z obiektami lub
przeszkodami stałymi znajdującymi się w pobliżu jezdni.
1.4.3. Stalowa bariera ochronna - bariera ochronna, której podstawowym elementem jest prowadnica wykonana ze stali z
profilowanej ta my stalowej.
1.4.4. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy krawędzi jezdni lub korony drogi, przeciwdziałająca
niebezpiecznym następstwom zjechania z drogi lub je ograniczająca.
1.4.5. Bariera bezprzekładkowa - bariera, w której prowadnica zamocowana jest bezpo rednio do słupków.
1.4.6. Bariera podatna - bariera, której odkształcenie w czasie kolizji może dochodzić od 1,80 do 2,00 m. Stosuje się do niej
oznaczenie „Typ I”.
1.4.7. Bariera wzmocniona (bariera o ograniczonej podatności) - bariera, której odkształcenie w czasie kolizji może wynosić do
0,85 m. Stosuje się do niej oznaczenie „Typ II”.
1.4.8. Prowadnica bariery - podstawowy element bariery wykonany z profilowanej ta my stalowej, mający za zadanie
umożliwienie płynnego wzdłużnego przemieszczenia pojazdu w czasie kolizji, w czasie którego prowadnica powinna
odkształcać się stopniowo i w sposób plastyczny.
Pozostałe okre lenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00
„Wymagania ogólne”.
1.4.
1.4.1.

1.5.
Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ć ich wykonania oraz za zgodno ć z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.

MATERIAŁY

2.1.
Wymagania ogólne dotycz ce materiałów
Materiały zastosowane do wykonania robót objętych zakresem n/n SST powinny być dopuszczone do obrotu zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
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Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.2.
Materiały do wykonania barier
Do zastosowania na drogach i mostach dopuszcza się jedynie takie bariery, które przeszły pomy lnie wymagany przepisami prawa
budowlanego proces certyfikacji.
Podstawą orzeczeń o jako ci barier jest test zderzeniowy wykonywany według zharmonizowanej normy europejskiej PN-EN 1317
[16] i [17] oraz okre lenie podstawowych parametrów funkcjonalnych zastosowanych drogowych barier ochronnych
zdefiniowanych tą normą tj.: poziom powstrzymywania, szeroko ć pracująca, wskaźnik intensywno ci zderzenia.
Zgodnie z Dokumentacją Projektową jako bariery ochronne stalowe należy zastosować bariery ochronne stalowe bezprzekładkowe
jednostronne, charakteryzujące się następującymi parametrami:.
poziom powstrzymywania
szeroko ć pracująca
poziom intensywno ci zderzenia

Bariera bezprzekładkowa jednostronna
H2
W4
B

Materiałami do wykonania barier ochronnych stalowych objętych zakresem n/n SST są:
- prowadnica (profilowana ta ma stalowa),
- słupki,
- wsporniki,
- elementy montażowe i połączeniowe.
2.2.1. Prowadnica
Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy zastosować bariery ochronne z prowadnicą typu B, odpowiadającą ustaleniom
producenta barier.
Otwory w prowadnicy i zakończeniach odcinków montażowych prowadnicy powinny być zgodne z ofertą producenta.
Powierzchnia prowadnicy powinna być gładka i wolna od widocznych wad, bez ubytków powłoki antykorozyjnej.
Prowadnice mogą być dostarczane luzem lub w wiązkach.
2.2.2. Słupki
Jako słupki do barier można stosować:
- dwuteownik ekonomiczny IPE 100 wg normy PN-H-93419 [9],
- ceownik gięty na zimno [100 wg PN-EN 10162 [10].
Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93010 [7]. Powierzchnia kształtownika walcowanego powinna być
charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, jak widoczne łuski pęknięcia, zawalcowania i naderwania.
Dopuszczalne są usunięte wady przez szlifowanie lub dłutowanie z tym, że obrobiona powierzchnia powinna mieć łagodne wycięcia
i zaokrąglone brzegi, a grubo ć kształtownika nie może zmniejszyć się poza dopuszczalną dolną odchyłkę wymiarową dla
kształtownika.
Kształtowniki powinny być obcięte prostopadle do osi wzdłużnej kształtownika. Powierzchnia końców kształtownika nie powinna
wykazywać rzadzizn, rozwarstwień, pęknięć i ladów jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem.
Kształtowniki powinny być ze stali St3W lub St4W oraz mieć własno ci mechaniczne odpowiadające PN-EN 10025-1 [5], PN-EN
10025-2 [6] lub innej uzgodnionej.
Kształtowniki mogą być dostarczane luzem lub w wiązkach.
2.2.3. Elementy montażowe i połączeniowe
Inne elementy bariery, jak wsporniki, ruby itp. Powinny być zgodne z ofertą producenta w zakresie wymiarów, odchyłek wymiarów,
rozmieszczenia otworów, rodzaju materiałów, zabezpieczenia antykorozyjnego.
Wszystkie ocynkowane elementy i łączniki przewidziane do mocowania między sobą elementów bariery powinny być czyste,
gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych garbów.
2.2.4. Zabezpieczenie metalowych elementów bariery przed korozją
Sposób zabezpieczenia antykorozyjnego elementów bariery powinien zapewnić trwało ć powłoki antykorozyjnej przez okres 5 do
10 lat w warunkach normalnych i od 3 do 5 lat w rodowisku o zwiększonej korozyjno ci. Minimalna grubo ć powłoki cynkowej
powinna wynosić 60 m.
2.2.5. Słupki, panele i elementy metalowe
2.2.5.1. Wymagania dla rur
Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 10210-1 [7], PN-EN 10210-2 [8], PN-H-74220 [10] lub innej zaakceptowanej
przez Inspektora Nadzoru.
Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, zawalcowań i naderwań.
Dopuszczalne są nieznaczne nierówno ci, pojedyncze rysy wynikające z procesu wytwarzania, mieszczące się w granicach
dopuszczalnych odchyłek wymiarowych.
108

D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe

Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury.
Pożądane jest, aby rury były dostarczane o:
 długo ciach dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką + 10 mm,
 długo ciach wielokrotnych w stosunku do zamówionych długo ci dokładnych poniżej 3 m z naddatkiem 5 mm na każde cięcie i
z dopuszczalną odchyłką dla całej długo ci wielokrotnej, jak dla długo ci dokładnych.
Rury powinny być proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekraczać 1,5 mm na 1 m długo ci rury.
Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R65, 18G2A): PN-H-84023-07 [17], PNEN 10025-1 [12], PN-EN 10025-3 [14], PN-EN 10025-4 [15], PN-EN 10083-1 [16], PN-EN 10084 [18] lub inne normy.
Do ocynkowania rur stosuje się gatunek cynku Raf według PN-EN 1179 [11].
Rury powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie w opakowaniu uzgodnionym ze składającym
zamówienie. Rury powinny być cechowane indywidualnie (dotyczy rednic 31,8 mm i większych i grubo ci cianek 3,2 mm i
większych) lub na przywieszkach metalowych (dotyczy rednic i grubo ci mniejszych). Cechowanie na rurze lub przywieszce
powinno co najmniej obejmować: znak wytwórcy, znak stali i numer wytopu.
2.2.5.2. Wymagania dla kształtowników
Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93010 [19]. Powierzchnia kształtownika powinna być charakterystyczna
dla procesu walcowania i wolna od wad, jak widoczne łuski, pęknięcia, zawalcowania i naderwania.
Dopuszczalne są usunięte wady przez szlifowanie lub dłutowanie, z tym, że obrobiona powierzchnia powinna mieć łagodne
wycięcia i zaokrąglone brzegi, a grubo ć kształtownika nie może zmniejszyć się poza dopuszczalną dolną odchyłkę wymiarową dla
kształtownika.
Kształtowniki powinny być obcięte prostopadle do osi wzdłużnej kształtownika. Powierzchnia końców kształtownika nie powinna
wykazywać rzadzizn, rozwarstwień, pęknięć i ladów jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem.
Kształtowniki powinny być ze stali St3W lub St4W oraz mieć własno ci mechaniczne według PN-EN 10025-1 [12], PN-EN 100252 [13] lub innej uzgodnionej stali i normy pomiędzy składającym zamówienie a dostawcą.
Kształtowniki mogą być dostarczone luzem lub w wiązkach, z tym, że kształtowniki o masie do 25 kg/m dostarcza się tylko w
wiązkach.
2.2.5.3. Wymagania dla łączników metalowych do mocowania elementów ogrodzenia
Wszystkie drobne ocynkowane łączniki metalowe przewidziane do mocowania między sobą elementów ogrodzenia jak ruby,
wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów.
Własno ci mechaniczne łączników powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN ISO 898-1 [36] lub innej uzgodnionej.
Do każdej partii dostawy, na żądanie składającego zamówienie, powinno być wystawione przez wytwórcę za wiadczenie
zawierające co najmniej: datę wystawienia za wiadczenia, nazwę i adres wytwórni, oznaczenie wyrobu, liczbę dostarczonych sztuk,
ew. masę partii, wyniki badań oraz podpis i pieczęć wytwórni.
Dostawa może być dostarczona w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zależno ci od wielko ci i masy
wyrobów.
ruby, wkręty, nakrętki itp. powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów działających
korodująco i w warunkach zabezpieczających przez uszkodzeniem.
Minimalna grubo ć powłoki cynkowej powinna wynosić w warunkach użytkowania: a) umiarkowanych 8 m, b) ciężkich - 12m.
2.2.5.4. Wymagania dla drutu spawalniczego
Je li Dokumentacja Projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru przewidują wykonanie spawanych połączeń elementów ogrodzenia, to
drut spawalniczy powinien spełniać wymagania PN-EN ISO 14343 [27], PN-EN ISO 14341 [28], PN-EN 756 [29], PN-EN ISO
636 [30], odpowiednio
dla spawania gazowego acetylenowo-tlenowego lub innego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
rednica drutu powinna wynosić połowę grubo ci elementów łączonych, lub od 6 do 8 mm gdy elementy łączone są grubsze niż
15 mm.
Powierzchnia drutu powinna być czysta i gładka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu lub smarów.
Wytrzymało ć drutów na rozciąganie powinna wynosić:
rednica drutu, mm
Wytrzymało ć na rozciąganie
od 1,2 do 1,6
od 750 do 1200 MPa
od 2,0 do 3,0
od 550 do 1000 MPa
powyżej 3,0
od 450 do 900 MPa.
Druty mogą być dostarczane w kręgach, na szpulach lub w pakietach. Kręgi drutów powinny składać się z jednego odcinka drutu, a
zwoje nie powinny być splątane. Każdy krąg drutu powinien być związany miękkim drutem co najmniej w trzech miejscach. Drut na
szpulach powinien składać się z jednego odcinka o regularnych i niesplątanych zwojach, nawiniętych regularnie i ci le na całej
szeroko ci szpuli. Pręty w pakietach powinny być związane miękkim drutem, co najmniej w dwóch miejscach, w wiązki o masie od
10 do 40 kg. Łączna maksymalna masa pakowanych drutów i prętów nie powinna przekraczać 50 kg netto.
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Każdy krąg, szpula drutu i wiązka prętów powinna mieć przywieszkę co najmniej z danymi: nazwą wytwórcy, oznaczeniem
wyrobu, numerem partii drutu (prętów), masą netto, potwierdzeniem kontroli o jako ci wyrobu.
Do każdej partii drutów wytwórca powinien dostarczyć za wiadczenie, w którym podane są następujące wyniki badań: oględziny
zewnętrzne, sprawdzenie wymiarów, sprawdzenie składu chemicznego, sprawdzenie wytrzymało ci drutu na rozciąganie,
sprawdzenie sprężysto ci drutu, sprawdzenie kręgów drutu i pakowania oraz stwierdzenie zgodno ci własno ci drutów lub prętów z
normą.
Druty i pręty powinny być przechowywane w suchych pomieszczeniach wolnych od czynników wywołujących korozję.
2.3. Materiały do wykonania elementów betonowych
2.3.1. Beton i jego składniki
Do wykonania fundamentów należy zastosować beton klasy C12/15, odpowiadający wymaganiom PN-EN 206-1 [1].
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy co najmniej “32,5” i powinien odpowiadać wymaganiom
PN-EN 197-1 [3].
Kruszywo do betonu (piasek, grys, żwir, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo łamane) powinny spełniać
wymagania PN-EN 12620 [2].
Woda powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008 [4].
3.

SPRZ T

3.1.
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2.
Sprz t do wykonania barier
Do wykonywania barier ochronnych stalowych można stosować:
- zestawy sprzętu specjalistycznego do montażu barier,
- wiertnice do wykonywania otworów pod słupki,
- urządzenia wbijające lub wibromłoty do pogrążania słupków w grunt,
- betoniarkę przewoźną,
- wibratory do betonu,
- drobne narzędzia do montażu,
- betoniarek przewoźnych , do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”,
- rodków transportu materiałów,
- ewentualnych młotów, wibromłotów do wbijania lub wwibrowania słupków w grunt,
- koparek,
- przewoźnych zbiorników do wody,
- wiertnic, do wykonywania otworów pod słupki,
- sprzętu spawalniczego, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru.
oraz inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
4.

TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2. Transport elementów barier stalowych
Transport elementów barier może odbywać się dowolnym rodkiem transportowym. Elementy konstrukcyjne barier nie powinny
wystawać poza gabaryt rodka transportu. Elementy dłuższe (np. profilowaną ta mę stalową, pasy profilowe) należy przewozić w
opakowaniach producenta.
Elementy montażowe i połączenia zaleca się przewozić w pojemnikach producenta.
Elementy barier należy przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi.
4.3. Transport materiałów do wykonania elementów betonowych
Kruszywo można przewozić dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Cement należy przewozić zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [15].
Ze względu na wykonywanie betonu o konsystencji wilgotnej może on być transportowany samochodami wywrotkami z wytwórni z
zapewnieniem utrzymywania wła ciwej konsystencji.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.
Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniające warunki w jakich
prowadzone będą roboty przy wykonywaniu barier ochronnych.
5.2.
Roboty przygotowawcze
Przed wykonywaniem wła ciwych robót należy, na podstawie Dokumentacji Projektowej, SST i wskazań Inspektora Nadzoru :
- wytyczyć trasę barier przy użyciu sprzętu geodezyjnego,
- ustalić lokalizację słupków,
- okre lić wysoko ć prowadnicy bariery,
- okre lić miejsca odcinków początkowych i końcowych barier,
- ustalić miejsca przerw, przej ć i przejazdów w barierze.
5.3.
Osadzenie słupków
Sposób osadzania słupków, zapewniający zachowanie osi słupka w pionie i nie powodujący jego odkształceń lub uszkodzeń oraz
rodzaj sprzętu i jego charakterystykę techniczną, zaproponuje Wykonawca i przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
5.3.1. Słupki osadzane w otworach uprzednio wykonanych w gruncie
5.3.1.1. Wykonanie dołów pod słupki
Jeżeli Inspektor Nadzoru nie ustali inaczej, to doły (otwory) pod słupki powinny mieć wymiary:
przy wykonywaniu otworów wiertnicą - rednica otworu powinna być większa o około 20 cm od największego wymiaru
poprzecznego słupka, a głęboko ć otworu - 1,35 m.,
przy ręcznym wykonywaniu dołu pod fundament betonowy - wymiary przekroju poprzecznego mogą wynosić 3030 cm, a
głęboko ć otworu co najmniej 0,75 m przy wypełnianiu betonem otworu gruntowego.
5.3.1.2. Osadzenie słupków w otworach wypełnionych gruntem
Jeżeli Inspektor Nadzoru nie ustali inaczej, to osadzenie słupków w wykonanych uprzednio otworach (dołach) powinno
uwzględniać:
- zachowanie prawidłowego położenia i pełnej równoległo ci słupków, najlepiej przy zastosowaniu odpowiednich szablonów,
- wzmocnienie dna otworu warstwą tłucznia (ew. żwiru) o grubo ci warstwy min 5 cm,
- wypełnienie otworu piaskiem stabilizowanym cementem (od 40 do 50 kg cementu na 1 m3 piasku) lub zagęszczonym gruntem
rodzimym, przy czym wskaźnik zagęszczenia nie powinien być mniejszy niż 0,95 według normalnej metody Proctora.
5.3.2. Słupki wbijane lub wwibrowywane bezpośrednio w grunt
Jeżeli Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy ustali bezpo rednie wbijanie lub wwibrowywanie słupków w grunt, to
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru :
- sposób wykonania, zapewniający zachowanie osi słupka w pionie i nie powodujący odkształceń lub uszkodzeń słupka,
- rodzaj sprzętu wraz z jego charakterystyką techniczną, dotyczący urządzeń wbijających (np. młotów, bab, kafarów) ręcznych lub
mechanicznych względnie wibromłotów pogrążających słupki w gruncie poprzez wibrację i działanie udarowe.
5.3.3. Wykonanie dołów pod słupki
Przed wykonaniem robót należy wytyczyć lokalizację ogrodzeń na podstawie Dokumentacji Projektowej, SST lub zaleceń
Inspektora Nadzoru.
Doły pod słupki powinny mieć wymiary w planie co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka, a głęboko ć dostosowaną do
wymagań producenta ogrodzeń i warunków miejscowych.
5.3.4. Ustawienie słupków wraz z wykonaniem fundamentów betonowych pod słupki
Słupek należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową. Do czasu stwardnienia betonu słupek należy
podeprzeć.
Fundament betonowy wykonany „na mokro”, w którym osadzono słupek, można wykorzystać do dalszych prac co najmniej po 7
dniach od ustawienia słupka w betonie, a je li temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest niższa od 10oC - po 14 dniach.
5.3.5. Ustawienie słupków
Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii urządzenia zabezpieczającego ruch
pieszych, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysoko ci.
Słupki z rur powinny mieć zaspawany górny otwór rury.
5.3.6. Wykonanie urządzenia zabezpieczającego ruch pieszych
Moduły ogrodzenia zabezpieczającego ruch pieszych powinny odpowiadać wymaganiom stawianym dla ogrodzeń danego typu
(olsztyński, lubelski).
Zaleca się wykonanie jednakowych odległo ci między słupkami, w celu zachowania możliwie jednego wymiaru modułu.
Krótsze moduły można wykonać przy ewentualnych narożnikach. Górne krawędzie modułów powinny być zawsze poziome.
Konstrukcja ogrodzenia oraz sposób połączenia konstrukcji z fundamentem, powinny być zgodne z propozycją Wykonawcy
zakceptowaną przez Inspektora Nadzoru.
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Połączenie modułów ogrodzenia ze słupkami należy wykonać przy zastosowaniu sworzni gwintowanych lub w inny sposób zalecany
przez producenta wykonywanych ogrodzeń.
Wysoko ć słupków i ich rozstaw powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.
Kolor zastosowanych ogrodzeń Wykonawca powinien uzgodnić z Inwestorem.
5.3.7. Wykonanie spawanych złącz elementów ogrodzenia
Złącza spawane elementów ogrodzenia powinny odpowiadać wymaganiom PN-M-69011 [26].
Wytrzymało ć zmęczeniowa spoin powinna wynosić od 19 do 32 MPa. Odchyłki wymiarów spoin nie powinny przekraczać  0,5
mm dla grubo ci spoiny do 6 mm i  1,0 mm dla spoiny powyżej 6 mm.
Odstęp, w złączach zakładkowych i nakładkowych, pomiędzy przylegającymi do siebie płaszczyznami nie powinien być większy niż
1 mm.










5.3.8. Malowanie ogrodzeń metalowych
Zaleca się przeprowadzać malowanie w okresie od maja do wrze nia, wyłącznie w dni pogodne, przy zalecanej temperaturze
powietrza od 15 do 20oC; nie należy malować pędzlem lub wałkiem w temperaturze poniżej +5oC, jak również malować metodą
natryskową w temperaturze poniżej +15oC oraz podczas występującej mgły i rosy.
Należy przestrzegać następujących zasad przy malowaniu ogrodzeń:
z powierzchni stali należy usunąć bardzo starannie pył, kurz, ple nie, tłuszcz, rdzę, zgorzelinę, ew. starą, łuszczącą się farbę i inne
zabrudzenia, zmniejszające przyczepno ć farby do podłoża; przez zmywanie, usuwanie przy użyciu szczotek stalowych,
odrdzewiaczy chemicznych, materiałów ciernych, piaskowanie, odpalanie, ługowanie lub przy zastosowaniu innych rodków,
zgodnie z wymaganiami PN-ISO-8501-1 [25],
przed malowaniem należy wypełnić wgłębienia i rysy na powierzchniach za pomocą kitów lub szpachlówek ogólnego stosowania, a
następnie - wygładzić i zeszlifować podłoże pod farbę,
do malowania można stosować farby ogólnego stosowania przeznaczone do użytku zewnętrznego, dobrej jako ci, z nie
przekroczonym okresem gwarancji, jako:
a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne),
b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowo-styrenowe, akrylowe, itp.) oraz
c) rozcieńczalniki, zalecone przez producenta stosowanej farby,
farbę dłużej przechowywaną należy przygotować do malowania przez usunięcie „kożucha” (zestalonej substancji błonotwórczej na
powierzchni farby), dokładne wymieszanie (połączenie lżejszych i cięższych składników farby), rozcieńczenie zbyt zgęstniałej farby,
ew. przecedzenie (usunięcie nierozmieszanych resztek osadu i innych zanieczyszczeń),
malowanie można przeprowadzać pędzlami, wałkami malarskimi lub ew. metodą natryskową (pistoletami elektrycznymi,
urządzeniami kompresorowymi itp.),
z zasady malowanie należy wykonać dwuwarstwowo: farbą do gruntowania i farbą nawierzchniową, przy czym każdą następną
warstwę można nałożyć po całkowitym wyschnięciu warstwy poprzedniej.
Rodzaj farby oraz liczbę jej warstw zastosowanych przy malowaniu okre li Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy.
Należy zwracać uwagę na dokładne pokrycie farbą miejsc stykania się słupka metalowego z betonem fundamentu, ze względu na
najszybsze niszczenie się farby w tych miejscach i pojawianie się rdzawych zacieków sygnalizujących korozję słupka.
Zaleca się stosowanie farb możliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i rodowiska, z niską zawarto cią m.in.
niearomatycznych rozpuszczalników.
Przy stosowaniu farb nieznanego pochodzenia Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru badania na zawarto ć
szkodliwych składników (np. trującego toluenu jako rozpuszczalnika).
Wykonawca nie dopu ci do skażenia farbami wód powierzchniowych i gruntowych oraz kanalizacji.
Zlewki poprodukcyjne, powstające przy myciu urządzeń i pędzli oraz z samej farby, należy usuwać do izolowanych zbiorników, w
celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detoksykacji.
5.3.9. Tolerancje osadzenia słupków
Dopuszczalna technologicznie odchyłka odległo ci między słupkami, wynikająca z wymiarów wydłużonych otworów w
prowadnicy, służących do zamocowania słupka wynosi  11mm.
Dopuszczalna różnica wysoko ci słupków, decydująca czy prowadnica będzie zamocowana równolegle do nawierzchni jezdni, jest
wyznaczona kształtem i wymiarami otworów w słupkach do mocowania przekładek i wynosi  6mm.
5.4.
Montaż barier ochronnych
Sposób montażu bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Bariera powinna być montowana zgodnie z instrukcją montażową lub zgodnie z zasadami konstrukcyjnymi ustalonymi przez
producenta bariery.
Minimalna długo ć odcinka o pełnej wysoko ci oraz skosy początkowe i końcowe zastosowanej bariery muszą być zgodne z
parametrami z testu zderzeniowego.
Wysoko ć stalowych barier ochronnych mierzona od powierzchni, na której podczas kolizji znajduje się koło pojazdu
samochodowego, do górnej krawędzi prowadnicy bariery powinna wynosić 0,75m.
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Montaż bariery, w ramach dopuszczalnych odchyłek ograniczonych wielko cią otworów w elementach bariery, powinien doprowadzić
do zapewnienia równej i płynnej linii prowadnic bariery w planie i w profilu.
Przy montażu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworów lub cięć, naruszających powłokę cynkową
poszczególnych elementów bariery.
Przy montażu prowadnicy typu B należy łączyć sąsiednie odcinki ta my profilowej, nakładając następny odcinek na wytłoczenie
odcinka poprzedniego, zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdów, tak aby końce odcinków ta my przylegały płasko do siebie i pojazd
przesuwający się po barierze, nie zaczepiał o krawędzie złączy. Sąsiednie odcinki ta my są łączone ze sobą zwykle przy użyciu rub
noskowych specjalnych, zwykle po sze ć na każde łączenie.
Przy montażu bariery należy zwracać uwagę na poprawne wykonanie, zgodne z Dokumentacją Projektową i wytycznymi producenta
barier:
odcinków początkowych i końcowych bariery, o wła ciwej długo ci odcinka, zastosowaniem łączników uko nych w miejscach
niezbędnych przy połączeniu poziomego odcinka prowadnicy z odcinkiem nachylonym, z odchyleniem odcinka w planie w
miejscach przewidzianych dla barier skrajnych,
przerw, przej ć i przejazdów w barierze.
Odcinki początkowe i końcowe muszą być zagłębione i zakotwione w gruncie.
Zakończenia barier niezagłębione w gruncie powinny być wyposażone w końcówki przetestowane zderzeniowo.
Na barierze powinny być umieszczone elementy odblaskowe:
a) czerwone – po prawej stronie jezdni,
b) białe – po lewej stronie jezdni.
Odległo ci pomiędzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny być zgodne z ustaleniami w „Szczegółowych warunkach
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych…” [21].
Elementy odblaskowe należy umocować do bariery w sposób trwały, zgodny z wytycznymi producenta barier.
6.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1.
Zasady ogólne kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2.
Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru :
- deklarację zgodno ci na konstrukcję drogowej bariery ochronnej akceptowany przez zarządzającego drogą,
- deklarację zgodno ci na materiały: kształtowniki stalowe, cement.
Z uwagi na nieskomplikowany charakter robót betonowych, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru może zwolnić go z
potrzeby wykonywania badań materiałów do tych robót.
6.3.
Badania w czasie wykonywania i odbioru robót
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z (aprobatami technicznymi) deklaracjami zgodno ci producenta powinny być
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.
Częstotliwo ć badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami tablicy 1.
W przypadkach budzących wątpliwo ci można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie wła ciwo ci dostarczonych wyrobów i
materiałów w zakresie wymagań podanych w pkt.2.
Tablica 1. Cz stotliwo ć badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczonych
przez producenta
Lp.
1.

2.

Rodzaj
badania
Sprawdzenie
powierzchni

Sprawdzenie
wymiarów

Liczba badań
5 do 10 badań z wybranych
losowo elementów w każdej
dostarczonej partii wyrobów
liczącej do 1000 elementów

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

Ocena wyników
badań
Wyniki powinny być
zgodne z wymaganiami
p.2 i katalogiem
(informacją) producenta
barier

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania i odbioru robót
W czasie wykonywania i odbioru robót należy zbadać:
a) zgodno ć wykonania barier z Dokumentacją Projektową (lokalizacja, wymiary, wysoko ć prowadnicy nad terenem),
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zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z pkt.2 i katalogiem (informacją) producenta barier,
prawidłowo ć wykonania dołów pod słupki, zgodnie z pkt. 5.3.,
poprawno ć wykonania fundamentów pod słupki, zgodnie z pkt.5.3.,
poprawno ć ustawienia słupków, zgodnie z pkt.5.3.,
poprawno ć montażu bariery ochronnej stalowej, zgodnie z pkt.5.4.,
poprawno ć wykonania ew. robót betonowych,
poprawno ć umieszczenia elementów odblaskowych, zgodnie z pkt.5 i w odległo ciach ustalonych w „Szczegółowych
warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych…” [21]
W przypadku wykonania spawanych złącz elementów ogrodzenia:
a) przed oględzinami, spoinę i przylegające do niej elementy łączone (od 10 do 20 mm z każdej strony) należy dokładnie oczy cić z
żużla, zgorzeliny, odprysków, rdzy, farb i innych zanieczyszczeń utrudniających prowadzenie obserwacji i pomiarów,
b) oględziny złączy należy przeprowadzić wizualnie z ewentualnym użyciem lupy o powiększeniu od 2 do 4 razy; do pomiarów
spoin powinny być stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze,
c) w przypadkach wątpliwych można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymało ci zmęczeniowej spoin,
d) złącza o wadach większych niż dopuszczalne powinny być naprawione powtórnym spawaniem.

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) wykonanej stalowej bariery ochronnej lub bariery zabezpieczającej ruch pieszych, na podstawie
Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie.
8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Odbiór robót w zakresie potrąceń za wady będzie dokonany zgodnie z Instrukcją DP-T 14 z późniejszymi zmianami wydaną przez
GDDP Warszawa.
Do odbioru Wykonawca przedstawi wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli materiałów i robót.
8.2. Rodzaje odbiorów
Odbiór stalowych barier ochronnych obejmuje:
a)
odbiór ostateczny,
b) odbiór pogwarancyjny,
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.

PODSTAWA PŁATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno ci podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płatno ć za 1 m wykonanej bariery ochronnej będzie dokonana na podstawie obmiaru i oceny jako ci robót i materiałów w oparciu o
pomiary i wyniki badań laboratoryjnych.
Cena wykonania robót obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,
- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania elementów barier,
- ustawienie słupków bariery,
- montaż barier w sposób zapewniający stabilno ć zgodnie z Dokumentacją Projektową i SST,
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w SST,
- uporządkowanie terenu,
- prace pomiarowe przy wytyczeniu linii ogrodzenia oraz rozstawu słupków,
- oznakowanie robót zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,
- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania elementów ogrodzenia,
- zakup i dostarczenie na plac budowy składników oraz przygotowanie masy betonowej,
- wykonanie dołków pod słupki,
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zainstalowanie słupków w fundamencie betonowym i przymocowanie do nich modułów ogrodzenia,
ew. jednokrotne malowanie wykonanego ogrodzenia /na polecenie Inspektora Nadzoru/,
doprowadzenie terenu wzdłuż ogrodzenia do stanu przewidzianego w Dokumentacji Projektowej
albo według zaleceń Inspektora Nadzoru,
przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów.

10.

10.1.
1.
2.
3.
4.

PRZEPISY ZWI ZANE
Normy
PN-EN 206-1
PN-EN 12620
PN-EN 197-1
PN-B-1008

5.

PN-EN 10025-1

6.

PN-EN 10025-2

7.
8.
9.
10.

PN-H-93010
PN-EN 10279
PN-H-93419
PN-EN 10162

11.
12.
13.
14.

PN-EN ISO 4016
PN-EN ISO 8765
PN-EN ISO 4014
PN-EN 24015

15.
16.
17.

BN-88/6731-08
PN-EN 1317-1
PN-EN 1317-2

18.

PN-EN 1317-5

Beton. Czę ć 1: Wymagania, wła ciwo ci, produkcja i zgodno ć.
Kruszywa do betonu.
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodno ci dotyczące cementów powszechnego użytku
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatno ci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Czę ć 1: Ogólne warunki techniczne
dostawy.
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Czę ć 2: Warunki techniczne dostawy stali
konstrukcyjnych niestopowych.
Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco.
Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Tolerancje kształtu, wymiarów i masy.
Dwuteowniki stalowe równoległo cienne walcowane na gorąco. Wymiary.
Kształtowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy. Tolerancje wymiarów i
przekroju poprzecznego.
ruby z łbem sze ciokątnym. Klasa dokładno ci C.
ruby z łbem sze ciokątnym, z gwintem metrycznym drobnozwojnym. Klasy dokładno ci A i B.
ruby z łbem sze ciokątnym. Klasy dokładno ci A i B.
ruby z łbem sze ciokątnym z trzpieniem zmniejszonym ( rednica trzpienia = rednicy podziałowej).
Klasa dokładno ci B.
Cement. Transport i przechowywanie.
Systemy ograniczające drogę - Czę ć 1: Terminologia i ogólne kryteria metod badań.
Systemy ograniczające drogę - Czę ć 2: Klasy działania, kryteria przyjęcia badań zderzeniowych i
metody badań barier ochronnych.
Systemy ograniczające drogę - Czę ć 5: Wymagania w odniesieniu do wyrobów i ocena zgodno ci
dotycząca systemów powstrzymujących pojazd.

10.2. Inne dokumenty
19. Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych, GDDKiA - Warszawa, kwiecień 2010 r.
20. Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych realizowanych na drogach zamiejskich
krajowych i wojewódzkich z późniejszymi zmianami. GDDP, Warszawa, 1989 r.
21. Dz.U. RP Załącznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. -Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i
sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drodze
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KRAW
1.

D-08.01.01
NIKI BETONOWE

WST P

1.1.
Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
krawężników betonowych w ramach budowy cieżki rowerowej, chodnika, zjazdów, przedłużeniem dwóch przepustów pod
koroną drogi na odcinku od granicy gminy Wasilków w ramach rozbudowy ulicy Białostockiej (drogi gminnej Nr 105302B) do
ulicy E. Plater w obrębie ewid. Wasilków, gm. Wasilków.
1.2.
Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.
Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych
i obejmują:
- ustawienie krawężników betonowych ulicznych 20x30 cm na ławie betonowej z oporem na podsypce cementowo-piaskowej
grubo ci 5 cm,
Dokładna lokalizacja zgodnie z Dokumentacją Projektową.
Okre lenia podstawowe
Krawężnik betonowy - prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielania powierzchni znajdujących się na tym samym
poziomie lub na różnych poziomach, stosowany:
- w celu ograniczania albo wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej;
- jako kanały odpływowe, oddzielnie lub w połączeniu z innymi krawężnikami;
- jako oddzielenie pomiędzy powierzchniami poddanymi różnym rodzajom ruchu drogowego.
1.4.2. Ława - warstwa no na służąca do umocnienia krawężnika oraz przenosząca obciążenie krawężnika na grunt.
1.4.3. Podsypka - warstwa wyrównawcza ułożona bezpo rednio na podłożu ziemnym lub ławie.
Pozostałe okre lenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00
„Wymagania ogólne”.
1.4.
1.4.1.

1.5.
Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ć ich wykonania oraz za zgodno ć z Dokumentacją Projektową, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.

MATERIAŁY

2.1.
Wymagania ogólne dotycz ce materiałów
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.2.
Materiały do wykonania kraw ników
Materiałami stosowanymi przy ustawianiu krawężników zgodnie z zasadami n/n SST są:
2.2.1. Krawężniki betonowe
Krawężniki betonowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1340 [10].
Nasiąkliwo ć wg PN-EN 1340 [10] nie powinna być większa niż 5 %.
Odporno ć na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających zgodnie z PN-EN 1340 [10]  1,0 kg/m2 przy czym żaden
pojedynczy wynik nie powinien być większy od 1,5 kg/m2.
Warto ć charakterystycznej wytrzymało ci na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [10] nie powinna być mniejsza od 5,0 MPa.
cieralno ć na szerokiej tarczy ciernej według PN-EN 1340 [10] nie powinna przekraczać 20 mm /przy badaniu wykonywanym zgodnie z
metodą z załącznika G/ lub 18000mm3/5000mm2 /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metodą alternatywną na tarczy Böhmego opisaną
w załączniku H/.
2.2.1.1. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [10] powinny wynosić:
długo ć:
 1% z dokładno cią do milimetra, nie mniej niż 4 mm i nie więcej niż 10 mm.
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Inne wymiary z wyjątkiem promienia:
dla powierzchni:  3% z dokładno cią do milimetra, nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 5 mm.
dla innych czę ci:  5% z dokładno cią do milimetra, nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 10 mm.
Różnica pomiędzy wynikami pomiarów tego samego wymiaru krawężnika nie powinna przekraczać 5 mm.
Dla powierzchni okre lonych jako płaskie i dla krawędzi okre lonych jako proste dopuszczalne odchyłki od płasko ci i prostoliniowo ci
podano w tablicy 1.
Tablica 1. Dopuszczalne odchyłki płasko ci i prostoliniowo ci
Długo ć pomiarowa
mm
300
400
500
800

Dopuszczalna odchyłka płasko ci
i prostoliniowo ci
mm
 1,5
 2,0
 2,5
 4,0

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1340 [10] w zakresie aspektów wizualnych
2.2.1.2.1. Wygląd
Powierzchnia krawężników oceniana zgodnie z załącznikiem J nie powinna wykazywać defektów, takich jak rysy lub odpryski.
W krawężnikach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie z załącznikiem J, nie dopuszcza się występowania rozwarstwienia.
UWAGA: Ewentualne wykwity nie mają szkodliwego wpływu na wła ciwo ci użytkowe krawężników i nie są uważane za istotne.
2.2.1.2.2. Tekstura
Jeżeli krawężniki produkowane są z powierzchnią o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna być okre lona przez producenta.
Zgodno ć elementów ocenianych na podstawie załącznika J powinna być ustalona, o ile nie ma znaczących różnic tekstury, przez
porównanie z próbkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcę.
UWAGA: Różnice w jednolito ci tekstury krawężników, które mogą być spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wła ciwo ciach surowców i warunków twardnienia, nie są uważane za istotne.
2.2.1.2.3. Zabarwienie
W zależno ci od decyzji producenta barwić można warstwę cieralną lub cały element.
Je li nie ma znaczących różnic w zabarwieniu, zgodno ć elementów ocenianych wg załącznika J powinna być ustalona przez
porównanie z próbkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcę.
UWAGA: Różnice w jednolito ci zabarwienia krawężników, które mogą być spowodowane nieuniknionymi zmianami wła ciwo ci
surowców lub warunków dojrzewania betonu, nie są uważane za istotne.
2.2.1.3. Składowanie
Krawężniki betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym i
odwodnionym z zastosowaniem podkładek i przekładek ułożonych w pionie jedna nad drugą.
Wymiary przekroju poprzecznego podkładek i przekładek nie powinny być mniejsze niż: grubo ć 2,5 cm, szeroko ć 5 cm, a długo ć
przekładek powinna być minimum 5 cm większa niż szeroko ć krawężnika.
2.2.2.

Beton zwykły C12/15 spełniający wymagania PN-EN 206-1 [2]

2.2.3. Cement
Cement portlandzki do betonu i na podsypkę cementowo-piaskową powinien być marki nie mniejszej niż 32,5, odpowiadający
wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5].
Cement użyty do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowej do zalania spoin krawężników powinien odpowiadać normie
PN-EN 197-1 [5].
Składowanie i okres przechowywania powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [8].
2.2.4. Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008 [6].
2.2.5. Piasek
Piasek naturalny użyty do podsypki powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13139 [3].

2.2.6. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać wymaganiom BN-74/6771-04 [12] lub
aprobaty technicznej.
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2.2.7. Prefabrykaty ścieku przykrawężnikowego
Prefabrykaty powinny być wykonane z betonu klasy min. C20/25.
Dla prefabrykatów dopuszcza się odchyłki wymiarowe, które nie powinny przekraczać:
 długo ć, wysoko ć i szeroko ć elementu  5 mm.
Powierzchnie elementów powinny być gładkie, bez raków, pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne pory jako pozostało ci po
pęcherzykach powietrza i po wodzie, których głęboko ć nie przekracza 5 mm.
Krawędzie styków montażowych powinny być bez szczerb.
3.

SPRZ T

3.1.
Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2.
Sprz t do ustawienia kraw ników
Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem:
betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo- piaskowej,
wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.
4.

TRANSPORT

4.1.
Wymagania ogólne dotycz ce transportu
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2.
Transport materiałów do wykonania kraw ników
4.2.l. Krawężniki, korytka ściekowe
Krawężniki można przewozić rodkami transportu po osiągnięciu wytrzymało ci minimum 0,7 redniej wytrzymało ci badanej serii
próbek.
Powinny one być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu, górna warstwa nie powinna
wystawać poza ciany rodka transportu więcej niż 1/3 wysoko ci tej warstwy.
4.2.2. Mieszanka betonowa
Ze względu na wykonywanie betonu o konsystencji wilgotnej może on być transportowany samochodami wywrotkami z wytwórni z
zapewnieniem utrzymywania wła ciwej konsystencji.
4.2.3. Cement
Transport cementu powinien odbywać się w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [8].
4.2.4. Piasek naturalny
Transport kruszywa powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
4.2.5. Masa zalewowa
Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywać się w warunkach
zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.
Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniające wszystkie warunki w
jakich będą wykonywane roboty związane z ustawieniem krawężników.
5.2.
Zakres wykonywanych robót
5.2.1. Wykonanie koryta pod ławy
Wykop koryta pod ławy należy wykonać zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szeroko ci dna wykopu ew. konstrukcji
szalunku.
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora.
5.2.2. Wykonanie ławy betonowej
Ławy betonowe z oporem należy wykonać z betonu klasy C12/15 w szalowaniu.
Beton roz cielony w szalowaniu lub bezpo rednio w korycie powinien być wyrównany warstwami.
Ława powinna być zagęszczona przez ubicie lub wibrowanie.
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5.2.3. Ustawienie krawężnika
Krawężniki należy ustawiać zgodnie z lokalizacją podaną w Dokumentacji Projektowej na ławach betonowych z oporem, na
podsypce cementowo-piaskowej /1:4/ grubo ci 5 cm, korytka ciekowe na warstwie podsypki grubo ci 6 cm..
W przypadku regulacji pionowej krawężników ławę betonową po usunięciu prefabrykatu należy oczy cić z luźnego materiału, a
następnie uzupełnić betonem w szalunku do wymaganej niwelety.
Tylna cianka krawężnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym ubitym
gruntem przepuszczalnym.
Na łukach można ustawiać krawężniki łukowe lub krótkie, odpowiednio docięte. Łuki o promieniu powyżej 15 m można wykonać z
krawężników prostych.
wiatło krawężników 15x30 cm od strony jezdni powinno wynosić 12 cm. Przy przej ciach dla pieszych krawężniki wtopić do h=2
cm, przy przejazdach dla rowerów do h=0 cm, przy zjazdach do h=3 cm.
Krawężniki najazdowe 15x22 cm ustawiane na styku krawędzi jezdni i cieżki rowerowej należy wtopić do wysoko ci 4 cm.
Niweleta podłużna krawężnika powinna być zgodna z projektowaną niweletą jezdni drogi
5.2.4. Wypełnienie spoin
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać 1 cm.
Spoiny krawężników należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2.
Spoiny przed wypełnieniem należy oczy cić i zmyć wodą.
Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych
zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy.
6.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1.
Zasady ogólne kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2.
Kontrola przed przyst pieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od dostawców materiałów aprobaty techniczne oraz wykonać badania
materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiałów, zgodnie
z wymaganiami podanymi w pkt. 2 niniejszej SST.
6.3.
Kontrola w czasie wykonywania robót
W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić doraźne kontrole wszystkich asortymentów robót, składających się
na ogólny element.
Kontrola obejmować powinna zgodno ć wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n
SST oraz w zakresie badań i tolerancji wykonania robót podanych w pkt. 6.4.
Częstotliwo ć kontroli powinna być uzależniona od potrzeb gwarantujących wykonanie robót zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej
jednak niż przed upływem każdego dnia roboczego.
6.4.
Kontrola po wykonaniu robót
6.4.1. Sprawdzenie ław fundamentowych
6.4.1.1. Sprawdzenie wytrzymałości gwarantowanej betonu ławy
Badanie wytrzymało ci betonu na ciskanie należy wykonać zgodnie z PN-EN 12390-3 [11].
6.4.1.2. Sprawdzenie profilu podłużnego górnej powierzchni ław z Dokumentacją Projektową
Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić
 1 cm na każde 100 m ławy. Sprawdzenie rzędnych niwelety należy wykonać za pomocą niwelatora.
6.4.1.3. Sprawdzenie wymiarów ław z Dokumentacją Projektową
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy.
Tolerancje wymiarów wynoszą:
dla wysoko ci
 10 % wysoko ci projektowanej,
dla szeroko ci ławy
 20 % szeroko ci projektowanej.
6.4.1.4. Sprawdzenie równości górnej powierzchni ławy
Równo ć górnej powierzchni ławy należy sprawdzać przez położenie w dwóch punktach, na każde 100 m ławy, czterometrowej łaty.
Prze wit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm.
6 4.1.5. Sprawdzenie odchylenia linii ławy od projektowanego kierunku
Dopuszczalne odchylenie linii ławy od projektowanego kierunku nie może przekraczać  2 cm na 100 m wykonanej ławy.
6.4.2. Sprawdzenie ustawienia krawężników
6.4.2.1. Dopuszczalne odchylenie linii krawężnika w planie
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Dopuszczalne odchylenie linii krawężnika w planie od linii projektowanej może wynosić  1 cm na każde 100 m ustawienia
krawężnika.
6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety krawężników
Dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej może wynosić  1 cm na każde 100 m
badanego niwelacją ciągu krawężnika.
6.4.2.3. Równość górnej powierzchni krawężników
Równo ć górnej powierzchni krawężników należy sprawdzać przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100 m krawężnika,
3-metrowej łaty. Prze wit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm.
6.4.2.4. Dokładność wypełnienia spoin
Dokładno ć wypełnienia spoin należy badać na każdych 10 metrach ustawionego krawężnika.
Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głęboko ć.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 metr (m) ustawionego krawężnika, cieku betonowego.
8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie za wiadczenia o jako ci materiałów, wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli
materiałów i robót.
8.2. Rodzaje odbiorów
Roboty objęte niniejszą SST podlegają następującym odbiorom:
a)
odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu,
b) odbiór ostateczny,
c)
odbiór pogwarancyjny,
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.

PODSTAWA PŁATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno ci podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płatno ć za 1 m krawężnika, cieku należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jako ci wykonanych robót na podstawie
wyników pomiarów i badań laboratoryjnych.
Cena wykonania robót obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,
dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta pod ławę,
ew. wykonanie szalunku ławy fundamentowej,
wykonanie ławy,
wykonanie podsypki,
ustawienie krawężników i prefabrykatów ciekowych,
wypełnienie spoin krawężników i cieku zaprawą,
ew. zalanie spoin masą zalewową,
zasypanie zewnętrznej ciany krawężnika gruntem i ubicie,
przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych.
10.

PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy
1.
PN-B-06050
2.
PN-EN 206-1

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
Beton. Czę ć 1: Wymagania, wła ciwo ci, produkcja i zgodno ć.
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3.
4.
5.
6.

PN-EN 13139
PN-EN 12620
PN-EN 197-1
PN-EN 1008

7.
8.
9.
10.
11.
12.

PN-N-03010
BN-88/6731-08
PN-EN 45014
PN-EN 1340
PN-EN 12390-3
BN-74/6771-04
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Kruszywa do zaprawy.
Kruszywa do betonu.
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodno ci dotyczące cementów powszechnego użytku.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatno ci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
Statystyczna kontrola jako ci. Losowy wybór jednostek produktu do próbki.
Cement. Transport i przechowywanie.
Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodno ci wydawanej przez dostawców.
Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.
Badania betonu. Czę ć 3. Wytrzymało ć na ciskanie próbek do badania.
Drogi samochodowe. Masa zalewowa.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-08.02.02
CHODNIKI Z KOSTEK BRUKOWYCH BETONOWYCH
1.

WST P

1.1.
Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem chodników z kostek brukowych betonowych w ramach budowy cie ki rowerowej,
chodnika, zjazdów, przedłu eniem dwóch przepustów pod koroną drogi na odcinku od granicy gminy Wasilków w ramach
rozbudowy ulicy Białostockiej (drogi gminnej Nr 105302B) do ulicy E. Plater w obrębie ewid. Wasilków, gm. Wasilków.
1.2.
Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.
Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczącej wykonania nawierzchni chodników z betonowej kostki
brukowej obejmują:
- wykonanie nawierzchni chodnika /kostka barwy szarej/ z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm i
warstwie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 10 cm,
Dokładna lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej.
Okre lenia podstawowe
Betonowa kostka brukowa - prefabrykat betonowy, stosowany jako materiał nawierzchni, który spełnia
następujące warunki:
- w odległo ci 50 mm od ka dej krawędzi, aden przekrój poprzeczny nie powinien wykazywać wymiaru poziomego
mniejszego ni 50 mm;
- całkowita długo ć kostki podzielona przez jej grubo ć powinna być mniejsza lub równa cztery.
UWAGA: Tych dwóch wymagań nie stosuje się do elementów uzupełniających.
1.4.2.
Element uzupełniający - cały element, lub czę ć kostki, który jest stosowany do uzupełnienia i umo liwia uzyskanie
obszaru całkowicie wybrukowanego.
1.4.3. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa cieralna jest wykonana z kostek z kamienia lub z innego
materiału.
Pozostałe okre lenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00
“Wymagania ogólne”.

1.4.
1.4.1.

1.5.
Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ć ich wykonania oraz za zgodno ć z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.

MATERIAŁY

2.1.
Wymagania ogólne dotycz ce materiałów
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.2.
Materiały do wykonania chodników
Materiałami stosowanymi przy budowie chodników z kostki brukowej betonowej, zgodnie z zasadami n/n Szczegółowej
Specyfikacji Technicznej są:
2.2.1. Betonowa kostka brukowa
Betonowe kostki brukowe powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 1338 [1].
Nasiąkliwo ć wg PN-EN 1338 [1] nie powinna być większa ni 5 %.
Odporno ć na zamra anie/rozmra anie z udziałem soli odladzających zgodnie z PN-EN 1338 [1]  1,0 kg/m2 przy czym aden
pojedynczy wynik nie powinien być większy od 1,5 kg/m2.
Wytrzymało ć charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu nie powinna być mniejsza ni 3,6 MPa.
aden pojedynczy wynik nie powinien być mniejszy ni 2,9 MPa i nie powinien wykazywać obcią enia niszczącego mniejszego ni
250 N/mm długo ci rozłupania
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cieralno ć na szerokiej tarczy ciernej według PN-EN 1338 [1] nie powinna przekraczać 20 mm /przy badaniu wykonywanym
zgodnie z metodą z załącznika G/ lub 18000mm3/5000mm2 /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metodą alternatywną opisaną w
załączniku H/.
2.2.1.1. Dopuszczalne odchyłki wymiarów betonowych kostek brukowych
Dopuszczalne odchyłki wymiarów betonowych kostek brukowych zgodnie z PN-EN 1338 [1] powinny wynosić:
- dla długo ci i szeroko ci  2 mm
- dla grubo ci  3 mm
Ró nica pomiędzy dwoma pomiarami grubo ci tej samej kostki nie powinna przekraczać 3 mm.
W przypadku kostek brukowych o kształcie nieprostokątnym, odchyłki stosowane dla innych wymiarów powinny być deklarowane
przez producenta.
Maksymalna dopuszczalna ró nica pomiędzy pomiarami dwóch przekątnych prostokątnej kostki, której długo ć przekątnych
przekracza 300 mm wynosi  3 mm.
Dla kostek brukowych o wymiarach maksymalnych przekraczających 300 mm, odchyłki od płasko ci i pofalowania podane w tabeli
nr 1 nale y stosować dla górnej powierzchni, którą zaprojektowano jako płaską. O ile nie przewidziano, aby górna powierzchnia była
płaska, producent powinien dostarczyć informacje dotyczące dopuszczalnych odchyłek.
Tablica 1. Odchyłki płasko ci i pofalowania
Długo ć pomiarowa
mm
300
400

Maksymalna wypukło ć
mm
1,5
2,0

Maksymalna wkl sło ć
mm
1,0
1,5

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1338 [1] w zakresie aspektów wizualnych
2.2.1.2.1. Wygląd
Górna powierzchnia betonowych kostek brukowych oceniana zgodnie z załącznikiem J nie powinna wykazywać wad, takich jak rysy
lub odpryski.
W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocenianych zgodnie z załącznikiem J, nie dopuszcza się występowania
rozwarstwienia (rozdzielenia) między warstwami.
UWAGA: Ewentualne wykwity nie mają szkodliwego wpływu na wła ciwo ci u ytkowe kostek brukowych i nie są uwa ane za
istotne.
2.2.1.2.2. Tekstura
Je eli kostki brukowe produkowane są z powierzchnią o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna być opisana przez producenta.
Je li nie ma znaczących ró nic w teksturze, zgodno ć elementów ocenianych zgodnie z załącznikiem J, powinna być ustalona przez
porównanie z próbkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcę.
UWAGA: Ró nice w jednolito ci tekstury kostek brukowych, które mogą być spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wła ciwo ciach surowców i warunków twardnienia, nie są uwa ane za istotne.
2.2.1.2.3. Zabarwienie
W zale no ci od decyzji producenta, barwiona mo e być warstwa cieralna lub cały element.
Je li nie ma znaczących ró nic w zabarwieniu, zgodno ć elementów ocenianych wg załącznika J, powinna być ustalona przez
porównanie z próbkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcę.
UWAGA: Ró nice w jednolito ci zabarwienia kostek brukowych, które mogą być spowodowane nieuniknionymi zmianami
wła ciwo ci surowców lub przez zmianę warunków twardnienia, nie są uwa ane za istotne.
2.2.2. Materiały do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie powinna być mieszanka kruszyw
składająca się z: piasku, mieszanki i/lub wiru.
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.
Do wykonania podbudowy nale y zastosować kruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm.
Krzywa uziarnienia mieszanki kruszywa powinna le eć pomiędzy krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia, podanymi w WT4 [7].
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie mo e przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej
granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach.
Kruszywo powinno spełniać wymagania okre lone w tablicy 2.
Tablica 2. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwi zanych do warstw podbudowy

124

D-08.02.02 Chodniki z kostek brukowych betonowych

Rozdział
w
PN-EN
13242: 2004

4.1 - 4.2

Wła ciwo ć

Zestaw sit #
Uziarnienie wg PN-EN 933-1

4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.4

4.6

4.7

Ogólne granice i tolerancje
uziarnienia kruszywa grubego na
sitach po rednich wg PN-EN 9331
Tolerancje typowego uziarnienia
kruszywa drobnego i kruszywa o
ciągłym uziarnieniu wg PN-EN
933-1
Kształt kruszywa grubego
wg PN-EN 933-4
a)
maksymalne
warto ci
wska nika płasko ci
lub b) maksymalne warto ci
wska nika kształtu
Zawarto ć pyłów wg PN-EN 9331
a) w kruszywie grubym *
b) w kruszywie drobnym *
Jako ć pyłów

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwiązanych
przeznaczonych do zastosowania w warstwie:
podbudowy pomocniczej
podbudowy zasadniczej
nawierzchni drogi obcią onej
nawierzchni drogi obci żonej
ruchem
ruchem
KR1KR2
KR3KR6
KR3KR6
KR1KR2
0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63; i 90
(zestaw podstawowy plus zestaw 1)
Wszystkie frakcje dozwolone
GC 85/15,
GC 85/15,
GC 80/20,
GC 80/20,
GF85,
GF85,
GF80,
GF80,
GA85
GA85
GA75
GA75

Odniesienie
do tablicy w
PN-EN
13242: 2004

Tabl. 1

Tabl. 2

GTCNR

GTCNR

GTC20/15

GTC20/15

Tabl. 3

GTFNR,
GTANR

GTFNR,
GTANR

GTF10,
GTA20

GTF10,
GTA20

Tabl. 4

FlNR

FlNR

Fl50

Fl50

Tabl. 5

SlNR

SlNR

Sl55

Sl55

Tabl. 6



fDeklarowana

fDeklarowana

fDeklarowana

Tabl. 8

fDeklarowana
fDeklarowana
fDeklarowana
fDeklarowana
Wła ciwo ć niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko w mieszankach
wg wymagań p. 2.2 - 2.4

Tabl. 8

Odporno ć na rozdrabnianie wg
PN-EN 1097-2, kategoria nie
LA50
LA50
LA40
LA40 ***)
Tabl. 9
wy sza ni
Odporno ć na cieranie kruszywa
5.3
MDEDeklarowana MDEDeklarowana MDEDeklarowana MDEDeklarowana
Tabl. 11
grubego wg PN-EN 1097-1
Gęsto ć wg PN-EN 1097-6:2001,
5.4
Deklarowana
Deklarowana
Deklarowana
Deklarowana
rozdział 7, 8 albo 9
Nasiąkliwo ć wg PN-EN 1097WcmNR
WcmNR
WcmNR
WcmNR
5.5
6:2001, rozdział 7, 8 albo 9 (w
WA242 ****)
WA242 ****)
WA242 ****)
WA242 ****)
zale no ci od frakcji)
Siarczany rozpuszczalne w kwasie
6.2
ASNR
ASNR
ASNR
ASNR
Tabl. 12
wg PN-EN 1744-1
Całkowita zawarto ć siarki
6.3
SNR
SNR
SNR
SNR
Tabl. 13
wg PN-EN 1744-1
Składniki rozpuszczalne w wodzie
6.4.3
Brak substancji szkodliwych w stosunku do rodowiska wg odrębnych przepisów
wg PN-EN 1744-3
Brak adnych ciał obcych takich jak drewno, szkło, i plastik, mogących pogorszyć wyrób
6.4.4
Zanieczyszczenia
końcowy
Mrozoodporno ć na frakcji -skały magmowe -skały magmowe -skały magmowe -skały magmowe
kruszywa 8/16 wg PN-EN 1367-1 i przeobra one: i przeobra one: i przeobra one: i przeobra one:
F4
F4
F4
F4
-skały osadowe: -skały osadowe: -skały osadowe: -skały osadowe:
7.3.3
Tabl. 18
F10
F10
F10
F10
-kruszywa z
-kruszywa z
-kruszywa z
-kruszywa z
recyklingu: F10 recyklingu: F10 recyklingu: F10 recyklingu: F10
(F25 **)
(F25 **)
(F25 **)
(F25 **)
Załącznik C Skład materiałowy
deklarowany
deklarowany
deklarowany
deklarowany
5.2

Łączna zawarto ć pyłów w mieszance powinna się mie cić w wybranych krzywych granicznych wg p. 2.3.5; 2.4.5 z WT-4
Pod warunkiem, gdy zawarto ć w mieszance nie przekracza 50% m/m
***)
Do warstw podbudów zasadniczych na drogach obcią onych ruchem KR5KR6 dopuszcza się jedynie kruszywa
charakteryzujące się odporno cią na rozdrabnianie LA  35

*)

**)
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****)

w przypadku gdy wymaganie nie jest spełnione, nale y sprawdzić mrozoodporno ć

2.2.3. Woda
Woda stosowana do podsypki powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008 [4].
2.2.4. Piasek
Piasek naturalny u yty do podsypki powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13139 [2].
3.

SPRZ T

3.1.
Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2.
Sprz t do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej powinien wykazać się mo liwo cią korzystania
z następującego sprzętu:
- walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania podbudowy z kruszywa /w miejscach trudno
dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne/,
- wibratorów płytowych z osłoną z tworzywa sztucznego, do ubijania uło onej kostki,
- innego drobnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
4.

TRANSPORT

4.1.
Wymagania ogólne dotycz ce transportu
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2.
Transport materiałów do wykonania chodników
4.2.1. Kostki brukowe betonowe
Kostki betonowe mogą być przewo one po uzyskaniu wytrzymało ci betonu min. 0,7 redniej warto ci wytrzymało ci badanej serii
próbek.
4.2.2. Kruszywo
Transport kruszywa powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
4.2.3. Woda
Woda mo e być pobierana z wodociągu lub dostarczana przewo nymi zbiornikami wody (cysternami).
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.
Ogólne zasady wykonywania robót
Zasady ogólne wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniające warunki w
jakich prowadzone będą roboty przy wykonywaniu chodnika, cie ki rowerowej.
5.2.
Wykonanie chodnika, cieżki rowerowej
5.2.1. Koryto
Koryto wykonane w podło u powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłu nymi i poprzecznymi oraz
zagęszczone.
Wska nik zagęszczenia podło a wg BN-77/8931-12 [5] nie mo e być mniejszy od 0,97.
Dopuszczalne tolerancje dla wykonanego koryta: głęboko ć  2 cm, szeroko ć  2 cm.
Dopuszczalne odchylenie od projektowanego spadku nie powinno przekraczać  0,5 %.
5.2.2. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
5.2.2.1. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Wytwarzanie mieszanki kruszywa naturalnego mo e być rozpoczęte po akceptacji składu mieszanki (recepty laboratoryjnej) przez
Inspektora Nadzoru.
Wytwarzanie mieszanki kruszywa o ci le okre lonym w recepcie laboratoryjnej uziarnieniu i wilgotno ci nale y prowadzić w
mieszarce stacjonarnej gwarantującej otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Przygotowana mieszanka powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji i
nadmiernemu wysychaniu.
Mieszanka kruszywa na warstwę podbudowy powinna odpowiadać wymaganiom przedstawionym w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek niezwi zanych do warstw podbudowy
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Rozdział
w
PN-EN 13285
4.3.1
4.3.2
4.3.2
4.3.3

4.4.1

4.4.2

4.4.2
4.5

4.5

*)

Wła ciwo ć

Uziarnienie mieszanek
Maksymalna zawarto ć pyłów:
kategoria UF
Minimalna zawarto ć pyłów:
kategoria LF
Zawarto ć nadziarna:
kategoria OC

Wymagania wobec uziarnienia

Wymagania wobec jednorodno ci
uziarnienia poszczególnych partii
– porównanie z deklarowaną przez
producenta warto cią (S)
Wymagania wobec jednorodno ci
uziarnienia na sitach kontrolnych –
ró nice w przesiewach
Wra liwo ć na mróz: wska nik
piaskowy SE *) , co najmniej
Odporno ć na rozdrabnianie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej z
mieszanki) wg PN-EN 1097-1,
kategoria nie wy sza ni
Odporno ć na cieranie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej z
mieszanki) wg PN-EN 1097-1,
kategoria MDE
Mrozoodporno ć
(dotyczy frakcji kruszywa 8/16
odsianej z mieszanki)
wg PN-EN 1367-1
Warto ć CBR po zagęszczeniu do
wska nika zagęszczenia
Is=1,0 i moczeniu w wodzie 96h, co
najmniej
Zawarto ć wody w mieszance
zagęszczanej, % (m/m)
wilgotno ci optymalnej wg
metody Proctora
Inne cechy rodowiskowe

Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych przeznaczonych do
zastosowania w warstwie:
podbudowy pomocniczej
podbudowy zasadniczej
nawierzchni drogi obcią onej
nawierzchni drogi obci żonej
ruchem
ruchem
KR1KR2
KR3KR6
KR3KR6
KR1KR2
0/31,5; 0/45; 0/63
0/31,5; 0/45; 0/63

Odniesienie
do tablicy w
PN-EN 13285
Tabl. 4

UF 12

UF 9

Tabl. 2

LFNR

LFNR

Tabl. 3

OC 90

OC 90

Tabl. 4 i 6

Krzywa uziarnienia wg rys. 12
przechodzi przez oczko sita,
% m/m
# 31,5
90100
# 16
5585
#8
3568
#4
2260
#2
1647
#1
940
# 0,5
535
# 0,063
09

Tabl. 5 i 6

Wg tab. 2 w WT-4

Wg tab. 4 w WT-4

Tabl. 7

Wg tab. 3 w WT-4

Wg tab. 5 w WT-4

Tabl. 8

40

45

-

LA 40

LA 35

-

deklarowana

deklarowana

-

F7

F4

-

 60

 80

-

80100

80100

-

Krzywa uziarnienia
wg rys. 911

Większo ć substancji niebezpiecznych okre lonych w dyrektywie Rady
76/769/EWG zazwyczaj nie występuje w ródłach kruszywa pochodzenia
mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych
nale y badać czy zawarto ć substancji niebezpiecznych nie przekracza
warto ci dopuszczalnych wg odrębnych przepisów.

-

Badanie wska nika piaskowego SE nale y wykonać na mieszance po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora wg PN-EN
13286-2.

5.2.2.2. Rozkładanie kruszywa
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Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubo ci, takiej aby jej ostateczna grubo ć po zagęszczeniu była równa
grubo ci projektowanej .
Warstwa podbudowy powinna być rozło ona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych
wysoko ciowych.
Ka da układana warstwa podbudowy powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych
wysoko ciowych. Rozpoczęcie budowy ka dej następnej warstwy mo e nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora
Nadzoru.
Kruszywo w miejscach, w których widoczna jest jego segregacja, powinno być przed zagęszczeniem zastąpione materiałem o
odpowiednich wła ciwo ciach.
5.2.2.3. Zagęszczenie
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nale y przystąpić do jej zagęszczania przez wałowanie. Jakiekolwiek
nierówno ci lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa i
dodanie lub usunięcie materiału a do otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców podbudowa powinna
być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
Zagęszczenie nale y kontynuować do osiągnięcia wska nika zagęszczenia [IS] podbudowy nie mniejszego od 1,00, okre lonego
zgodnie z normą BN-77/8931-12 [5].
Je eli nie mo na okre lić wska nika zagęszczenia, to nale y sprawdzać stosunek modułu odkształcenia wtórnego E2, do pierwotnego
E1, który nie powinien być większy ni 2,2.
Wilgotno ć kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotno ci optymalnej.
Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzenie.
Je eli wilgotno ć mieszanki kruszywa jest ni sza od optymalnej o 20% jej warto ci, mieszanka powinna być zwil ona wodą i
równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno ć mieszanki kruszywa jest wy sza od optymalnej o 10% jej warto ci,
mieszankę nale y osuszyć.
5.2.2.4. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed uło eniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Je eli 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 niewła ciwego utrzymania podbudowy
obcią a Wykonawcę robót.
5.2.2.5. Wymagania dla podbudowy
Wykonana podbudowa kruszynowa powinna spełniać ni ej podane wymagania.
Grubo ć podbudowy nie mo e ró nić się od grubo ci projektowanej o więcej ni  2 cm.
Warto ć wtórnego modułu odkształcenia podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie powinna być większa
ni 130 MPa.
Zagęszczenie podbudowy z kruszywa nale y uznać za prawidłowe wtedy, gdy stosunek wtórnego modułu odkształcenia M”E do
pierwotnego modułu odkształcenia M’E jest nie większy od 2,2.
Nierówno ci podłu ne podbudowy mierzone 4-metrową łatą nie powinny przekraczać 2 cm.
Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją 0,5%.
Ró nice pomiędzy rzędnymi wykonanej podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i –2 cm.
5.2.3. Podsypka
Podsypkę nale y wykonać jako piaskową o grubo ci po wyprofilowaniu i zagęszczeniu równej 5 cm.
5.2.4. Układanie kostki brukowej betonowej
Kostkę nale y układać na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły 2÷3 mm. Kostkę nale y układać ok. 1,5
cm wy ej od projektowanej niwelety, gdy w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.
Po uło eniu kostki, szczeliny nale y wypełnić piaskiem, a następnie zamie ć powierzchnię uło onych kostek przy u yciu szczotek
ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika, cie ki rowerowej.
Do ubijania uło onej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie prowadzi się od brzegów w kierunku do rodka powierzchni i jednocze nie w kierunku poprzecznym kształtek. Po
wibracji nale y uzupełnić szczeliny i zamie ć nawierzchnię.
Spoiny pomiędzy kostkami po oczyszczeniu powinny być zgodnie z dokumentacją projektową wypełnione drobnym ostrym
piaskiem na pełną grubo ć kostki.
Kostki brukowe betonowe nale y układać z zachowaniem projektowanych podłu nych i poprzecznych pochyleń nawierzchni.
Przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego kostki odpowiednio docięte nale y układać w jednym poziomie.
Nawierzchnie, których spoiny wypełnione są piaskiem mo na oddać do u ytku bezpo rednio po wykonaniu.
6.
KONTROLA JAKO CI ROBÓT
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6.1.
Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2.
Kontrola przed przyst pieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od dostawców materiałów aprobaty techniczne oraz wykonać
badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji
materiałów, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2. n/n SST.
6.3.
Kontrola w czasie robót
W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić dora ne kontrole wszystkich asortymentów robót, składających się
na ogólny element.
Kontrola obejmować powinna zgodno ć wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n
SST oraz w zakresie badań i tolerancji wykonania robót podanych w pkt. 6.5.
Częstotliwo ć kontroli powinna być uzale niona od potrzeb gwarantujących wykonanie robót zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej
jednak ni przed upływem ka dego dnia roboczego.
6.4.
Badania i pomiary po wykonaniu robót
Po wykonaniu robót nale y sprawdzić:
a)
konstrukcję chodnika, cie ki rowerowej,
b) równo ć nawierzchni,
c)
profil poprzeczny,
d) równoległo ć spoin,
e)
szeroko ć i wypełnienie spoin.
6.5.
Przeprowadzenie badań
Zaleca się, aby pomiary cech wymienionych w pkt. 6.4. były przeprowadzone nie rzadziej ni 2 razy na 400 m2 nawierzchni
chodnika, cie ki rowerowej i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie
poleci Inspektor Nadzoru.
6.5.1. Ustalenie jakości materiałów
Ustalenia jako ci u ytych materiałów nale y dokonać przez pełne sprawdzenie wyników badań laboratoryjnych materiałów u ytych
do budowy chodnika, cie ki rowerowej zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2 n/n ST.
6.5.2. Sprawdzenie jako ci wykonania chodnika, cieżki rowerowej
6.5.2.1. Sprawdzenie konstrukcji chodnika, ścieżki rowerowej
Sprawdzenie konstrukcji chodnika, cie ki rowerowej nale y przeprowadzić w następujący sposób:
Na wybranym losowo odcinku chodnika, cie ki rowerowej nale y zdjąć 2 kostki brukowe w dowolnym miejscu i zmierzyć grubo ć
podsypki i ew. podbudowy oraz sprawdzić układ kostek chodnika, cie ki rowerowej.
6.5.2.2. Sprawdzenie równości chodnika, ścieżki rowerowej
Dopuszczalny prze wit pod łatą 4-metrową nie powinien przekraczać 1,0 cm.
6.5.2.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego nale y przeprowadzać za pomocą szablonu z poziomicą.
Dopuszczalne odchylenia od przyjętego profilu wynoszą  0,3%.
6.5.2.4. Sprawdzenie równoległości spoin
Sprawdzenie równoległo ci spoin nale y przeprowadzać za pomocą dwóch sznurów napiętych wzdłu spoin i przymiaru z podziałką
milimetrową.
Dopuszczalne odchylenie od równo ci spoin wynosi  1,0 cm na długo ci chodnika, cie ki rowerowej do 10 m.
6.5.2.5. Sprawdzenie szerokości i wypełnienia spoin
Sprawdzenie szeroko ci i wypełnienia spoin nale y przeprowadzać przez wydłubanie spoin na długo ci około 10 cm i
zmierzenie ich szeroko ci oraz wypełnienia.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika, cie ki rowerowej, zgodnie z Dokumentacją
Projektową i pomiarem w terenie.
8.
ODBIÓR ROBÓT
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8.1.
Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
8.2.
Rodzaje odbiorów
Odbiór chodnika, cie ki rowerowej z kostki brukowej obejmuje:
a)
odbiór ostateczny,
b) odbiór pogwarancyjny
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00.
9.

PODSTAWA PŁATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno ci podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płatno ć za 1 m2 (metr kwadratowy) chodnika, cie ki rowerowej nale y przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jako ci
wykonanych robót oraz wbudowanych materiałów w oparciu o wyniki pomiarów i badań.
Cena wykonania robót obejmuje:
roboty pomiarowe i przygotowawcze,
oznakowanie robót zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,
dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta,
wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
wykonanie podsypki piaskowej,
uło enie kostek brukowych wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin,
przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych.
10.

PRZEPISY ZWI ZANE

10.1.
1.
2.
3.
4.

Normy
PN-EN 1338
PN-EN 13139
PN-EN 197-1
PN-EN 1008

5.
6.

BN-77/8931-12
BN-88/6731-08

Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań.
Kruszywa do zaprawy.
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodno ci dotyczące cementów powszechnego u ytku.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatno ci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
Drogi samochodowe. Oznaczenie wska nika zagęszczenia gruntu.
Cement. Transport i przechowywanie.

10.2. Inne dokumenty
7. „WT-4 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych 2010" i Polskie Normy powołane w WT-4
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-08.03.01
OBRZE A BETONOWE
1.

WST P

1.1.
Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z ustawieniem obrzeży betonowych w ramach budowy cieżki rowerowej, chodnika, zjazdów, przedłużeniem
dwóch przepustów pod koroną drogi na odcinku od granicy gminy Wasilków w ramach rozbudowy ulicy Białostockiej (drogi
gminnej Nr 105302B) do ulicy E. Plater w obrębie ewid. Wasilków, gm. Wasilków.
1.2.
Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.
Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą ustawienia obrzeży betonowych i obejmują:
- ustawienie obrzeży 6x20 cm i 8x30 cmna podsypce cementowo-piaskowej /1:4/ gr. 5 cm.
Dokładna lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej.
Okre lenia podstawowe
Obrzeża betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne
od terenów nie przeznaczonych dla komunikacji.
1.4.2. Ława - warstwa no na służąca do umocnienia krawężnika oraz przenosząca obciążenie krawężnika na grunt.
1.4.3. Podsypka - warstwa wyrównawcza ułożona bezpo rednio na podłożu ziemnym lub ławie.
Pozostałe okre lenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00
„Wymagania ogólne”.
1.4.
1.4.1.

1.5.
Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ć ich wykonania oraz za zgodno ć z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.

MATERIAŁY

2.1.
Wymagania ogólne dotycz ce materiałów
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.2.
Materiały do wykonania obrze y betonowych
Materiałami stosowanymi przy ustawieniu obrzeży betonowych zgodnie z zasadami n/n SST są:
2.2.1. Obrzeża betonowe
Obrzeża betonowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1340 [9].
Nasiąkliwo ć wg PN-EN 1340 [9] nie powinna być większa niż 5 %.
Odporno ć na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających zgodnie z PN-EN 1340 [9]  1,0 kg/m2 przy czym żaden
pojedynczy wynik nie powinien być większy od 1,5 kg/m2.
Warto ć charakterystycznej wytrzymało ci na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [9] nie powinna być mniejsza od 5,0 MPa.
cieralno ć na szerokiej tarczy ciernej według PN-EN 1340 [9] nie powinna przekraczać 20 mm /przy badaniu wykonywanym zgodnie z
metodą z załącznika G/ lub 18000mm3/5000mm2 /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metodą alternatywną na tarczy Böhmego opisaną
w załączniku H/.
2.2.1.1. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży betonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [9] powinny wynosić:
długo ć:
 1% z dokładno cią do milimetra, nie mniej niż 4 mm i nie więcej niż 10 mm.
Inne wymiary z wyjątkiem promienia:
dla powierzchni:  3% z dokładno cią do milimetra, nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 5 mm.
dla innych czę ci:  5% z dokładno cią do milimetra, nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 10 mm.
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Różnica pomiędzy wynikami pomiarów tego samego wymiaru obrzeża nie powinna przekraczać 5 mm.
Dla powierzchni okre lonych jako płaskie i dla krawędzi okre lonych jako proste dopuszczalne odchyłki od płasko ci i prostoliniowo ci
podano w tablicy 1.
Tablica 1. Dopuszczalne odchyłki płasko ci i prostoliniowo ci
Długo ć pomiarowa
mm
300
400
500
800

Dopuszczalna odchyłka płasko ci
i prostoliniowo ci
mm
 1,5
 2,0
 2,5
 4,0

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1340 [9] w zakresie aspektów wizualnych
2.2.1.2.1. Wygląd
Powierzchnia obrzeży oceniana zgodnie z załącznikiem J nie powinna wykazywać defektów, takich jak rysy lub odpryski.
W obrzeżach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie z załącznikiem J, nie dopuszcza się występowania rozwarstwienia.
UWAGA: Ewentualne wykwity nie mają szkodliwego wpływu na wła ciwo ci użytkowe obrzeży i nie są uważane za istotne.
2.2.1.2.2. Tekstura
Jeżeli obrzeża produkowane są z powierzchnią o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna być okre lona przez producenta.
Zgodno ć elementów ocenianych na podstawie załącznika J powinna być ustalona, o ile nie ma znaczących różnic tekstury, przez
porównanie z próbkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcę.
UWAGA: Różnice w jednolito ci tekstury obrzeży, które mogą być spowodowane nieuniknionymi zmianami we wła ciwo ciach
surowców i warunków twardnienia, nie są uważane za istotne.
2.2.1.2.3. Zabarwienie
W zależno ci od decyzji producenta barwić można warstwę cieralną lub cały element.
Je li nie ma znaczących różnic w zabarwieniu, zgodno ć elementów ocenianych wg załącznika J powinna być ustalona przez
porównanie z próbkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcę.
UWAGA: Różnice w jednolito ci zabarwienia obrzeży, które mogą być spowodowane nieuniknionymi zmianami wła ciwo ci
surowców lub warunków dojrzewania betonu, nie są uważane za istotne.
2.2.1.3. Składowanie
Obrzeża betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym i odwodnionym z
zastosowaniem podkładek i przekładek ułożonych w pionie jedna nad drugą.
Wymiary przekroju poprzecznego podkładek i przekładek nie powinny być mniejsze niż: grubo ć 2,5 cm, szeroko ć 5 cm, a długo ć
przekładek powinna być minimum 5 cm większa niż szeroko ć obrzeża.
2.2.2.

Beton zwykły C12/15, spełniający wymagania PN-EN 206-1 [2]

2.2.3. Cement
Cement portlandzki do betonu i na podsypkę cementowo-piaskową powinien być marki nie mniejszej niż 32,5, odpowiadający
wymaganiom normy PN-EN 197-1 [4].
2.2.4. Woda
Woda stosowana do podsypki powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008 [5].
2.2.5. Piasek
Piasek naturalny użyty do podsypki powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13139 [3].
3.

SPRZ T

3.1
Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2.
Sprz t do ustawiania obrze y
Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem:
betoniarek do wytwarzania betonu oraz przygotowania podsypki cementowo- piaskowej,
wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.
4.
4.1.
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Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2.
Transport materiałów do wykonania obrze y
4.2.1 Obrzeża betonowe
Obrzeża można przewozić rodkami transportu po osiągnięciu wytrzymało ci minimum 0,7 redniej wytrzymało ci badanej serii
próbek. Obrzeża na rodkach transportowych należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Powinny one być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu, górna warstwa nie powinna
wystawać poza ciany rodka transportu więcej niż 1/3 wysoko ci tej warstwy.
4.2.2. Piasek naturalny
Transport kruszywa powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
4.2.3. Cement
Transport cementu powinien odbywać się w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [7].
4.2.4. Woda
Woda może być pobierana z wodociągu lub dostarczana przewoźnymi zbiornikami wody (cysternami).
4.2.5. Mieszanka betonowa
Ze względu na wykonywanie betonu o konsystencji wilgotnej może on być transportowany samochodami wywrotkami z wytwórni z
zapewnieniem utrzymywania wła ciwej konsystencji.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.
Zasady ogólne wykonywania robót
Zasady ogólne wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniające warunki w
jakich wykonywane będą roboty związane z ustawianiem obrzeży betonowych.
5.2.
Zakres wykonywanych robót
5.2.1. Wykonanie koryta
Wykop koryta pod ławy należy wykonać zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szeroko ci dna wykopu ew. konstrukcji
szalunku.
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora.
5.2.2. Wykonanie ławy betonowej
Ławy betonowe z oporem należy wykonać z betonu klasy C12/15 w szalowaniu.
Beton roz cielony w szalowaniu lub bezpo rednio w korycie powinien być wyrównany warstwami.
Ława powinna być zagęszczona przez ubicie lub wibrowanie.
5.2.3. Podsypka
Podsypkę pod obrzeża 6x20 cm należy wykonać jako cementowo-piaskową /1:4/ z piasku odpowiadającego wymaganiom normy
PN-EN 13139 [3] i cementu wg PN-EN 197-1 [4].
Grubo ć podsypki po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinna wynosić 5 cm.
5.2.4. Ustawienie obrzeży
Obrzeża 6x20 cm należy ustawić na warstwie podsypki odpowiadającej wymaganiom pkt. 5.2.3.
Tylna cianka obrzeży od strony terenu powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym.
Materiał, którym zostanie obsypana tylna cianka obrzeża należy ubić.
Na łukach można ustawiać obrzeża łukowe lub krótkie obrzeża odpowiednio docięte. Łuki o promieniu powyżej 15 m można
wykonać z obrzeży prostych.
5.2.4.1. Wysokość obrzeża
Wysoko ć obrzeża nad nawierzchnią powinna być dostosowana do wymagań Dokumentacji Projektowej lub zaleceń Inspektora
Nadzoru.
5.2.4.2. Niweleta obrzeża
Niweleta obrzeża powinna być zgodna z projektowaną niweletą ciągu komunikacyjnego.
5.2.4.3. Spoiny
Spoiny nie powinny przekraczać szeroko ci 1 cm i powinny zostać wypełnione piaskiem na pełną ich głęboko ć.
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6.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1.
Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2.
Kontrola przed przyst pieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od dostawców materiałów aprobaty techniczne oraz wykonać badania
materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiałów, zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt. 2. niniejszej SST.
6.3.
Kontrola w czasie wykonywania robót
W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić doraźne kontrole wszystkich asortymentów robót, składających się
na ogólny element.
Kontrola obejmować powinna zgodno ć wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n
SST oraz w zakresie badań i tolerancji wykonania robót podanych w pkt. 6.4.
Częstotliwo ć kontroli powinna być uzależniona od potrzeb gwarantujących wykonanie robót zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej
jednak niż przed upływem każdego dnia roboczego.
6.4.
Kontrola po wykonaniu robót
6.4.1. Sprawdzenie ław fundamentowych
6.4.1.1. Sprawdzenie wytrzymałości gwarantowanej betonu ławy
Badanie wytrzymało ci betonu na ciskanie należy wykonać zgodnie z PN-EN 12390-3 [10].
6.4.1.2. Sprawdzenie profilu podłużnego górnej powierzchni ław z Dokumentacją Projektową
Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą.
Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić  1 cm na każde 100 m ławy.
Sprawdzenie rzędnych niwelety należy wykonać za pomocą niwelatora.
6.4.1.3. Sprawdzenie wymiarów ław z Dokumentacją Projektową
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy.
Tolerancje wymiarów wynoszą:
dla wysoko ci
 10 % wysoko ci projektowanej,
dla szeroko ci ławy
 20 % szeroko ci projektowanej.
6.4.1.4. Sprawdzenie równości górnej powierzchni ławy
Równo ć górnej powierzchni ławy należy sprawdzać przez położenie w dwóch punktach, na każde 100 m ławy, czterometrowej łaty.
Prze wit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm.
6 4.1.5. Sprawdzenie odchylenia linii ławy od projektowanego kierunku
Dopuszczalne odchylenie linii ławy od projektowanego kierunku nie może przekraczać  2 cm na 100 m wykonanej ławy.
6.4.2. Sprawdzenie ustawienia obrzeży
6.4.2.1. Sprawdzenie dopuszczalnego odchylenia linii obrzeży w planie
Dopuszczalne odchylenie linii obrzeży w planie od linii projektowanej nie powinno wynosić więcej niż  2 cm na każde 100 m ustawienia
obrzeża.
6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety
Dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny obrzeży od niwelety projektowanej może wynosić  1 cm na każde 100 m badanego
niwelacją ciągu obrzeża.
6.4.2.3. Sprawdzenie górnej powierzchni obrzeży
Równo ć górnej powierzchni obrzeży należy sprawdzać przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100 m obrzeża, 4-metrowej
łaty. Prze wit pomiędzy górną powierzchnią obrzeża i przyłożoną łatą nie może przekraczać 12 mm.
6.4.2.4. Sprawdzenie wypełnienia spoin
Sprawdzenie wypełnienia spoin należy badać na każde 10 m ustawionego obrzeża. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Wymagania ogólne dotycz ce obmiaru robót
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) ustawionych obrzeży betonowych, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w
terenie.
8.
ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaracje zgodno ci, wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli materiałów i
robót.
8.2. Rodzaje odbiorów
Roboty objęte niniejszą SST podlegają następującym odbiorom:
a)
odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu (ława betonowa, podsypka),
b) odbiór ostateczny (wszystkie elementy robót objętych n/n SST)
c)
odbiór pogwarancyjny,
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.

PODSTAWA PŁATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno ci podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płatno ć za 1 m ustawionych obrzeży należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jako ci wykonanych robót na podstawie
wyników pomiarów i badań laboratoryjnych.
Cena wykonania robót obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,
zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów podstawowych i pomocniczych,
wykonanie koryta,
wykonanie ew. szalunku ławy fundamentowej,
dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej,
przygotowanie i roz cielenie podsypki cementowo-piaskowej,
ustawienie obrzeży,
wypełnienie spoin piaskiem,
obsypanie zewnętrznej ciany obrzeży gruntem wraz z jego ubiciem,
przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych.
10.

PRZEPISY ZWI ZANE

10.1.
1.
2.
3.
4.
5.

Normy
PN-B-06050
PN-EN 206-1
PN-EN 13139
PN-EN 197-1
PN-EN 1008

6.
7.
8.
9.
10.

PN-N-03010
BN-88/6731-08
PN-EN 45014
PN-EN 1340
PN-EN 12390-3

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
Beton. Czę ć 1: Wymagania, wła ciwo ci, produkcja i zgodno ć.
Kruszywa do zaprawy.
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodno ci dotyczące cementów powszechnego użytku.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatno ci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
Statystyczna kontrola jako ci. Losowy wybór jednostek produktu do próbki.
Cement. Transport i przechowywanie.
Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodno ci wydawanej przez dostawców.
Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.
Badania betonu. Czę ć 3. Wytrzymało ć na ciskanie próbek do badania.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-10.07.01
ZJAZDY DO GOSPODARSTW I NA DROGI BOCZNE
1.

WST P

1.1.
Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem budowy cieżki rowerowej, chodnika, zjazdów, przedłużeniem dwóch przepustów pod koroną drogi
na odcinku od granicy gminy Wasilków w ramach rozbudowy ulicy Białostockiej (drogi gminnej Nr 105302B) do ulicy E. Plater w
obrębie ewid. Wasilków, gm. Wasilków.
1.2.
Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.
Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej mają zastosowanie przy wykonywaniu robót związanych z budową
zjazdów w ramach robót objętych zakresem jak w pkt. 1.1 i obejmują:
- zjazdy o nawierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego,
- zjazdy o nawierzchni utwardzonej z betonowej kostki brukowej.
Okre lenia podstawowe
Zjazd - urządzone miejsce dostępu do drogi, którego lokalizacja wynika z potrzeb obsługi przyległego terenu i jest
uzgodniona z zarządem drogi.
1.4.2. Zjazd publiczny - urządzone miejsce dostępu do drogi z drogi bocznej lub obiektu, w którym jest prowadzona działalno ć
gospodarcza.
1.4.3. Zjazd indywidualny (do gospodarstwa) - miejsce dostępu do drogi z obiektu, który jest użytkowany indywidualnie.
Pozostałe okre lenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00
„Wymagania ogólne”.
1.4.
1.4.1.

1.5.
Ogólne warunki dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ć ich wykonania oraz za zgodno ć z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.

MATERIAŁY

2.1.
Wymagania ogólne dotycz ce materiałów
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.2.
Materiały do wykonania zjazdów
Materiałami do wykonania zjazdów zgodnie z zasadami n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są:
2.2.1. Materiały do wykonania podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego bądź łamanego stabilizowanego mechanicznie powinna być mieszanka
kruszyw o uziarnieniu 0/31,5 mm, spełniająca wymagania tablicy 1.
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.
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Tablica 1. Wła ciwo ci kruszyw
Lp.
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12

1)
2)

Wyszczególnienie wła ciwo ci
Zawarto ć ziarn mniejszych niż 0,075mm, % (m/m.)
Zawarto ć nadziarna, % (m/m.), nie więcej niż
Zawarto ć ziarn nieforemnych % (m/m.), nie więcej niż
Zawarto ć zanieczyszczeń organicznych, % (m/m.),
nie więcej niż
Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą I
lub II wg PN-B-04481, %
cieralno ć w bębnie Los Angeles
a)
cieralno ć całkowita po pełnej liczbie obrotów,
nie więcej niż
b) cieralno ć czę ciowa po 1/5 pełnej liczby obrotów, nie
więcej niż
Nasiąkliwo ć, % (m/m.), nie więcej niż
Mrozoodporno ć, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, %
(m/m.), nie więcej niż
Zawarto ć zanieczyszczeń obcych
Zawarto ć związków siarki w przeliczeniu na SO3,
% (m/m.), nie więcej niż
Zawarto ć ziarn przekruszonych, % nie mniej niż
Wskaźnik no no ci wno mieszanki kruszywa, %,
nie mniejszy niż:
a) przy zagęszczeniu IS  1,0

Badania według
od 2 do10
PN-B-06714-15
5
PN-B-06714-15
35
PN-B-06714-16
1
PN-B-06714-26
od 30 do 70

BN-64/8931-01
PN-B-06714-42

35
30
2,5

1)

3 2)

5

PN-B-06714-18
PN-B-06714-19

Brak
1

PN-B-06714-12
PN-B-06714-28

80 2)

PN-S-96025
PN-S-06102

80

dla kruszywa naturalnego
dla kruszywa łamanego

2.2.2. Materiały do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Materiałami do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu (KR1÷KR2) są:
 warstwa wiążąca z mieszanki typu AC16W 35/50 o grubo ci warstwy 5 cm :
a) kruszywa i wypełniacz wg „WT-1 Kruszywa 2008" czę ć 2 [6],
b) asfalt rodzaju 35/50 wg PN-EN 12591 [2],
c) rodki adhezyjne, które posiadają aprobatę techniczną ( wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym)
wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów lub inną notyfikowaną jednostkę,
d) asfaltowa emulsja kationowa szybkorozpadowa wg „WT-3 Emulsje asfaltowe 2009" [8],
 warstwa cieralna z mieszanki typu AC11S 50/70 o grubo ci warstwy 4 cm i 5 cm :
a) kruszywa i wypełniacz wg „WT-1 Kruszywa 2008" czę ć 2 [6],
b) asfalt rodzaju 50/70 wg PN-EN 12591 [2],
c) rodki adhezyjne, które posiadają aprobatę techniczną ( wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym)
wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów lub inną notyfikowaną jednostkę,
d) asfaltowa emulsja kationowa szybkorozpadowa wg „WT-3 Emulsje asfaltowe 2009" [8],
 warstwa cieralna z betonowej kostki brukowej o grubo ci 8 cm :
a) betonowa kostka brukowa grub. 8Cm,
b) podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 5Cm,
3.

SPRZ T

3.1.
Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2.
Sprz t do budowy zjazdów
W czasie wykonywania zjazdów należy stosować następujący sprzęt :
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4.

koparki,
równiarki,
spycharki,
walce statyczne i wibracyjne dostosowane do wielko ci zagęszczanej powierzchni,
ubijaki mechaniczne, płyty wibracyjne i inny drobny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
TRANSPORT

4.1.
Wymagania ogólne dla transportu
Wymagania ogólne dla transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2.
Transport kruszywa
Transport kruszywa powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
4.3.
Transport mieszanki betonu asfaltowego
Transport mieszanki betonu asfaltowego powinien odbywać się zgodnie z pkt. 4.2.4 SST D.05.03.05.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.
Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniające warunki w jakich
wykonywane będą roboty związane z budową zjazdów.
5.2.
Zakres wykonywanych robót
Zjazdy należy wykonać na podstawie Dokumentacji Projektowej i Katalogu Powtarzalnych Elementów Drogowych - KPED [10] .
5.2.1. Profilowanie i zagęszczanie podłoża
Przed rozpoczęciem robót należy wytyczyć położenie podłoża podlegającego profilowaniu i zagęszczaniu. Sposób wytyczenia
powinien umożliwiać wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża i układanych na nim warstw nawierzchni z tolerancjami okre lonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST lub przez Inspektora Nadzoru.
Paliki do kontroli ukształtowania podłoża w planie i profilu powinny być wcze niej przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę.
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt,
który uległ nadmiernemu zawilgoceniu.
Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem do
profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy dogę cić 34 przej ciami walca redniego stalowego, gładkiego lub w inny
sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu, to Wykonawca powinien spulchnić podłoże
na głęboko ć zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt i zagę cić warstwę do uzyskania odpowiedniej
warto ci wskaźnika zagęszczenia.
Do profilowania podłoża należy stosować sprzęt wskazany w pkt. 3 w zależno ci od szeroko ci profilowanego podłoża, trudno ci
odspojenia gruntu lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Bezpo rednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania przez wałowanie lub użycie płyt wibracyjnych,
ubijaków mechanicznych w miejscach trudnodostępnych dla walców, zachowując optymalną wilgotno ć zagęszczanego gruntu.
Jakiekolwiek nierówno ci powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.
Zagęszczenie podłoża należy kontrolować poprzez oznaczanie wskaźnika zagęszczenia [IS] zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
Wskaźniki zagęszczenia (Is) w przypadku robót objętych n/n SST wynoszą:
Strefa korpusu
Górna warstwa o grubo ci 20 cm
Na głęboko ci od 20 do 50 cm od
powierzchni podłoża

1,00
0,97

Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów, dla których trudne jest pomierzenie wskaźnika zagęszczenia,
należy przyjmować warto ć wskaźnika odkształcenia Io wg załącznika B do normy PN-S-02205 [3], równego stosunkowi modułów
odkształcenia wtórnego E2 do pierwotnego E1.
Wskaźnik odkształcenia Io nie powinien być większy niż 2,2.
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5.2.2. Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubo ci, takiej aby jej ostateczna grubo ć po zagęszczeniu była równa
grubo ci projektowanej. Grubo ć pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysoko ciowych.
Każda układana warstwa podbudowy powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych
wysoko ciowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora
Nadzoru.
Kruszywo w miejscach, w których widoczna jest jego segregacja, powinno być przed zagęszczeniem zastąpione materiałem o
odpowiednich wła ciwo ciach.
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczania przez wałowanie. Jakiekolwiek
nierówno ci lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa i
dodanie lub usunięcie materiału aż do otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców podbudowa powinna
być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia [IS] podbudowy nie mniejszego od 1,00, okre lonego
zgodnie z normą BN-77/8931-12 [5].
Jeżeli nie można okre lić wskaźnika zagęszczenia, to należy sprawdzać stosunek modułu odkształcenia wtórnego E2, do pierwotnego
E1, który nie powinien być większy niż 2,2.
Wilgotno ć kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotno ci optymalnej, okre lonej zgodnie z normą PN-B-04481
[1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzenie. Jeżeli wilgotno ć
mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej warto ci, mieszanka powinna być zwilżona wodą i równomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno ć mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej warto ci, mieszankę należy
osuszyć. Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie.
Jeżeli 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 niewła ciwego
utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.
5.2.3. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
Zasady wytwarzania i wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej na zjazdach należy przyjmować zgodnie z „WT-2 Nawierzchnie
asfaltowe 2008" [7] i SST D.05.03.05, przy uwzględnieniu faktu, iż większo ć robót prowadzonych będzie przy zastosowaniu drobnego
sprzętu (za względu na niewielki zakres robót).
5.2.4.1. Wymagania dla zaprojektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej
Beton asfaltowy do warstwy wiążącej powinien spełniać wymagania podane w tablicy nr 2.
Tablica 2. Wymagane wła ciwo ci betonu asfaltowego do warstw wi ż cej,
KR1÷KR2 (projektowanie empiryczne)
Wła ciwo ć

Warunki zagęszczenia
wg PN-EN 13108-20

Wymiar mieszanki
Metoda i warunki badania

Zawarto ć wolnych
przestrzeni
Wolne przestrzenie
wypełnione lepiszczem

C.1.2, ubijanie,
2x50 uderzeń
C.1.2, ubijanie,
2x50 uderzeń

Zawarto ć wolnych
przestrzeni w mieszance
mineralnej

C.1.2, ubijanie,
2x50 uderzeń

PN-EN 12697-8, p. 5

Odporno ć na działanie
wody

C.1.1. ubijanie,
2x25 uderzeń

PN-EN 12697-12,
przechowywanie w 40°C
z jednym cyklem zamrażania,
badanie w 15°C

PN-EN 12697-8, p. 4
PN-EN 12697-8, p. 5

AC 11 W

AC 16 W

V min3,0
Vmax6
VFBmin65
VFBmax80

V min3,0
Vmax6
VFBmin60
VFBmax80

VMAmin16

VMAmin16

ITSR80

ITSR80

Beton asfaltowy do warstwy cieralnej powinien spełniać wymagania podane w tablicy nr 3.
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Tablica 3. Wymagane wła ciwo ci betonu asfaltowego do warstw cieralnej,
KR1÷KR2
Wła ciwo ć
Zawarto ć wolnych
przestrzeni
Wolne przestrzenie
wypełnione lepiszczem

Warunki zagęszczenia
wg PN-EN 13108-20
C.1.2, ubijanie,
2x50 uderzeń
C.1.2, ubijanie,
2x50 uderzeń

Wymiar mieszanki
Metoda i warunki badania
PN-EN 12697-8, p. 4
PN-EN 12697-8, p. 5

Zawarto ć wolnych
C.1.2, ubijanie,
przestrzeni w mieszance
2x50 uderzeń
mineralnej

PN-EN 12697-8, p. 5

Odporno ć na działanie C.1.1. ubijanie,
wody
2x25 uderzeń

PN-EN 12697-12,
przechowywanie w 40°C
z jednym cyklem
zamrażania, badanie w 15°C

AC 5 S

AC 8 S

AC 11 S

V min1,0
Vmax3
VFBmin78
VFBmax89

V min1,0
Vmax3
VFBmin78
VFBmax89

V min1,0
Vmax3
VFBmin75
VFBmax89

VMAmin16

VMAmin16

VMAmin16

ITSR90

ITSR90

ITSR90

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.

6.1.
Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2.
Zakres wymaganych badań i pomiarów
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i
przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru, według zasad okre lonych w pkt. 2.2. n/n SST w celu akceptacji materiałów.
6.2.2.

Badania i pomiary w trakcie wykonywania robót i po ich zakończeniu

6.2.2.1. Sprawdzenie nawierzchni z betonu asfaltowego
Kontrola jako ci wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego polega na sprawdzeniu zgodno ci z wymaganiami podanymi w
„WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008" [7] i SST D.05.03.05.
Ze względu na niewielki zakres robót zakłada się, że badania związane z cechami geometrycznymi /szeroko ć nawierzchni, równo ć,
spadki poprzeczne/ należy sprawdzić na każdym zjeździe, natomiast badania ułożonej mieszanki bitumicznej /bez wła ciwo ci
po lizgowych warstwy cieralnej/ powinny zostać wykonane na co 10 zjeździe i wszędzie tam gdzie poleci Inspektor Nadzoru.
6.2.2.2. Pomiary cech geometrycznych zjazdu
Pomiary cech geometrycznych zjazdu przeprowadzone w trakcie wykonywania robót i po ich zakończeniu nie powinny wykazywać
większych odchyleń niż podano w tablicy 4.

Tablica 4. Dopuszczalne odchylenia dla nawierzchni zjazdu
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
7.

Cechy geometryczne
nawierzchni zjazdu
Szeroko ć, cm
Równo ć podłużna, mm
Równo ć poprzeczna, mm
Pochylenie poprzeczne, %
Odchylenie osi zjazdu w planie, cm

Dopuszczalne odchylenia
5
9
9
± 0.5
±5

OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) nawierzchni zjazdu o okre lonej konstrukcji.
8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Zasady ogólne odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
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8.2. Rodzaje odbiorów
Odbiór robót obejmuje:
a) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu,
b) odbiór ostateczny,
c) odbiór pogwarancyjny,
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.

PODSTAWA PŁATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno ci podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płatno ć za 1 m2 wykonanego zjazdu należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jako ci wykonanych robót w oparciu o
wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych.
Cena wykonania robót obejmuje:
opracowanie recept laboratoryjnych,
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiałów,
wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego,
wyprodukowanie mieszanek zgodnych z zatwierdzonymi receptami laboratoryjnymi,
transport mieszanek na miejsce wbudowania,
oczyszczenie i skropienie warstw nawierzchni zjazdów,
wbudowanie i zagęszczenie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
wbudowanie i zagęszczenie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
wbudowanie i zagęszczenie warstwy wiążącej i cieralnej z betonu asfaltowego,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wła ciwo ci materiałów, mieszanek i warstw nawierzchni.
10.
10.1.
1.
2.
3.
4.
5.

PRZEPISY ZWI ZANE
Normy
PN-B-04481
PN-EN 12591
PN-S-02205
PN-S-96012
BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
Asfalty i produkty asfaltowe - Bitumy do rozkładania - Specyfikacje.
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem.
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty
6. „WT-1 Kruszywa 2008" i Polskie Normy powołane w WT-1
7. „WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008" i Polskie Normy powołane w WT-2
8. „WT-3 Emulsje asfaltowe 2009" i Polskie Normy powołane w WT-3
9. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.
10. KPED - Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych - Transprojekt, Warszawa 1979-82 r.
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