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D-00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP
1.1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja

Techniczna

D-00.00.00

-

Wymagania

Ogólne

odnosi

się

do

wymagań

wspólnych

dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane
w ramach zadań:
1)

Utwardzenie istniejącego placu przy budynku OSP Domaradz – Poręby na dz. nr ewid. 6137,

2)

Remont istniejącej drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Baryczy,

3)

Przebudowa drogi nr ewid. 1905, 2000 w miejscowości Golcowa,

4)

Utwardzenie istniejącego placu przy Szkole Podstawowej w Baryczy na dz. nr ewid. 2333/2.

1.2.

Zakres stosowania ST

Jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne należy odczytywać
i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.

Zakres Robót objętych ST

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

D-01.02.02
D-01.03.02
D-04.01.01
D-04.02.01
D-04.03.01
D-04.03.02
D-04.04.02
D-04.08.01
D-05.03.05
D-06.01.01
D-06.03.01
D-08.01.01
D-08.03.01
D-08.02.02
D-10.01.05
E-11.00.00
1.4.

ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU WRAZ Z DARNINĄ
ROBOTY ROZBIÓRKOWE
WYKONANIE KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
OCZYSZCZENIE PODŁOŻA
SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH EMULSJĄ ASFALTOWĄ
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
WYRÓWNANIE PODBUDOWY BETONEM ASFALTOWYM
NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO
PLANTOWANIE POWIERZCHNI I SKARP
UZUPEŁNIANIE POBOCZY
KRAWĘŻNIKI BETONOWE
OBRZEŻE BETONOWE
NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
REGULACJA STUDZIENEK
ROBOTY ELEWACYJNE

Określenia podstawowe

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

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany,

nie będący budynkiem, stanowiący całość

techniczno-użytkową (drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.
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1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu
pieszych

wraz

z

wszelkimi

urządzeniami

technicznymi

związanymi

z

prowadzeniem

i zabezpieczeniem ruchu.

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

1.4.5. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej
korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i projektantem.

1.4.6. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

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

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi
i skarpami rowów.

1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.12. Księga Obmiaru - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń,
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu
przez Inżyniera.

1.4.13. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną
jakości materiałów oraz Robót.

1.4.14. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.

1.4.15. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
(a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu
ruchu i czynników atmosferycznych.
(b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową,
zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.
(c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub
profilu istniejącej nawierzchni.

1.4.20. Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na
podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
(a) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji
nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.
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(b) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek
podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.
(c) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami działania mrozu.
(d) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.
(e) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się
do nawierzchni.

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

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

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

1.4.24. Pas

drogowy

-

wydzielony

liniami

rozgraniczającymi

pas

terenu

przeznaczony

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

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

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

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

1.4.28. Polecenie

(Inżyniera)

Inspektora

nadzoru

-

wszelkie

polecenia

przekazane

Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.29. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji
Projektowej.

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

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

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

1.4.33. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp.
5
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1.4.34. Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.35. Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę
i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót.

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

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

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

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

1.4.40. Gazociąg - rurociąg wraz z wyposażeniem służący do przesyłania i rozdziału paliw
gazowych.

1.4.41. Rura ochronna - rura o średnicy większej od gazociągu, usytuowana w przybliżeniu
współosiowo

z

gazociągiem,

służąca

do

przenoszenia

obciążeń

zewnętrznych

i do odprowadzania przecieków gazu poza przeszkodę terenową.

1.4.42. Rura wydmuchowa - rura służąca do odprowadzenia z rury ochronnej na zewnątrz
mniejszych przecieków gazu, a której zakończenie dla gazociągów o ciśnieniu do 0,4 MPa
powinno być umieszczone w skrzynce ulicznej, zaś dla gazociągów powyżej 0,4 MPa
w kolumnie wydmuchowej.

1.4.43. Obiekt terenowy - obiekt naturalny lub sztuczny usytuowany nad lub pod powierzchnią
ziemi, który ze względu na swój charakter może podlegać szkodliwym działaniom sieci
gazowej lub sam na nią szkodliwie oddziaływać.

1.4.44. Odległość podstawowa - dopuszczalna odległość osi gazociągu od obiektu terenowego
(przeszkody terenowej) bez specjalnych zabezpieczeń gazociągu.

1.5.

Ogólne wymagania dotyczące Robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie
budowy, metody Użyte przy budowie oraz za ich zgodność z przekazaną dokumentacją, ST i poleceniami
Inżyniera/Inspektora.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy
wraz z dziennikiem budowy, Księgą Obmiaru Robót oraz jeden egzemplarz szkicu wykonawczego i jeden
komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robót.
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Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. Uznaje się,
że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie
i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
1) Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:
- szkic wykonawczy (wraz z przedmiarami robót) - 1 kpl.
2) W ramach ceny kontraktowej wykonawca opracuje na własny koszt:
- dokumenty wymagane ustawa o odpadach
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji przekazanej przez
Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 2 egzemplarzach
i przedłoży je Inżynierowi/Inspektorowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją i ST
Przekazana dokumentacja, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera
Wykonawcy

stanowią

część

Kontraktu,

a

wymagania

wyszczególnione

w

choćby

jednym

z

nich

są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej Dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność
ich ważności:
1. Specyfikacje Techniczne,
2. Dokumentacja wykonawcza.
Wykonawca

nie

może

wykorzystywać

błędów

lub

opuszczeń

w

Dokumentach

Kontraktowych,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Inspektora, który dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Wykonawczą i ST.
Dane określone w Dokumentacji Wykonawczej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Wykonawczą lub ST,
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania
realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót.
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony
z Inżynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru, tablic
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne będą
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę
Kontraktową.
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Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu
aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym:
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne
do ochrony Robót, wygody społeczności i innych.
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony
z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne będą
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę
Kontraktową.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:
(a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
(b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie
miał szczególny wzgląd na:
1. Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych
2. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
•

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

•

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

•

możliwością powstania pożaru.

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych w odpowiednich przepisach
dotyczących ochrony środowiska, obciążą Wykonawcę.

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 z rozbiórki
Materiały z rozbiórki stanowiące gruz, Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie. W razie potrzeby
Wykonawca uwzględni utylizacją rozbieranych elementów drogi, jeśli jest prawnie wymagana.
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1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym
od dopuszczalnego.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na
środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania
budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju
Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze
oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na
powierzchni

ziemi

i

urządzeń

podziemnych

wykazanych

w dokumentach

dostarczonych

mu

przez

Zamawiającego.

1.5.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 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 Inżyniera.
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony
fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót
w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera.

1.5.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.
9
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1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót
od Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez Inżyniera.
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone
w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas,
do momentu odbioru końcowego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera/Inspektora powinien
rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie
informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY
2.1.

Wyroby budowlane

Inżynier/Inspektor może dopuścić do użycia tylko ten wyrób budowlany który nadaje się do stosowania przy
wykonywaniu robót budowlanych (odpowiada wymogom niniejszych SST), jeżeli jest:
•

oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo
europejską, aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną
z wymaganiami podstawowymi, albo

•

umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z
uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo

•

oznakowany, znakiem budowlanym B,

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez
Wykonawcę Inżynierowi/Inspektorowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

2.2.

Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych
do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki
do zatwierdzenia przez Inżyniera/Inspektora.
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu
Robót.

2.3.

Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów
z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany
dostarczyć Inżynierowi/Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów
z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane
z dostarczeniem materiałów do Robót.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu Robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub
wskazań Inżyniera/Inspektora.
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów
w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym
obszarze.

2.4.

Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu
sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów
pod względem jakości.
W przypadku, gdy Inżynier/inspektor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące
warunki :
(a) Inżynier/inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,
(b) Inżynier/Inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź
złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Inspektora. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych
materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie
przewartościowany przez Inżyniera/inspektora.
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
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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 jakość i właściwość do Robót i były dostępne
do kontroli przez Inżyniera/Inspektora.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.7.

Wariantowe stosowanie materiałów

Tam, gdzie na rysunkach, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz
w Przedmiarach robót, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca)
materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp,
Zamawiający

dopuszcza

oferowanie

materiałów

lub

rozwiązań

równoważnych

pod

warunkiem,

że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią
uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość 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, jeśli będzie to wymagane dla badań
prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi
w

Dokumentacji

Wykonawczej,

ST

i

wskazaniach

Inżyniera/Inspektora

w

terminie

przewidzianym

Kontraktem.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego
użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli Dokumentacja Wykonawcza lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera/Inspektora
nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu,
zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.
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Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi
w Dokumentacji

Wykonawczej,

ST

i

wskazaniach

Inspektora

nadzoru,

w

terminie

przewidzianym

Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora nadzoru będą usunięte
z Terenu Budowy. 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 Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Wykonawczą, wymaganiami ST,
projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera/Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich
elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Wykonawczej lub
przekazanymi na piśmie przez Inżyniera/Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier/Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny
koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inżyniera/Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Wykonawczej i ST, 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, doświadczenia

z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inżyniera/Inspektora nadzoru będą wykonywane

nie

później niż

w czasie

przez niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego
tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.

Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Wykonawczą,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera/Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakości winien obejmować:
(a) część 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 jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów
Robót,
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•

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

•

wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

•

sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw
mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi;

(b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
•

wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

•

rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

•

sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

•

sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczególnych elementów Robót,

•

6.2.

sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną
jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.
Przed

zatwierdzeniem

systemu

kontroli

Inżynier/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 częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Wykonawczej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom
norm określających procedury badań.
Inżynier/Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.
Inżynier/Inspektor
niedociągnięciach

nadzoru

będzie

dotyczących

przekazywać

urządzeń

Wykonawcy

laboratoryjnych,

pisemne

sprzętu,

informacje

zaopatrzenia

o

jakichkolwiek

laboratorium,

pracy

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na
wyniki badań, Inżynier/Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i
dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
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6.3.

Pobieranie próbek

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

do

pobierania

próbek

będą

dostarczone

przez

Wykonawcę

i

zatwierdzone

przez

Inżyniera/Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez
Inżyniera/Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez
Inżyniera/Inspektora nadzoru.

6.4.

Badania i pomiary

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

6.5.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier/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.
Inżynier/Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań
dostarczonych przez Wykonawcę.
Inżynier/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
Inżynier/Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności
materiałów i Robót z Dokumentacją Wykonawczą i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.6.

Atesty jakości materiałów i urządzeń

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier/Inspektor może dopuścić do użycia
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót
będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę
Inżynierowi/Inspektorowi nadzoru.
15

D-00.00.00

Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli
zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną
odrzucone.

6.7.

Dokumenty budowy
6.7.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
•

datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

•

datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,

•

uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,

•

terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,

•

przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

•

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

•

daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,

•

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

•

wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

•

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

•

zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

•

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

•

dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,

•

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

•

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

•

inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje,

uwagi

i

wyjaśnienia

Wykonawcy,

wpisane

do

Dziennika

Budowy

będą

przedłożone

Inżynierowi/Inspektorowi do ustosunkowania się.
Decyzje Inżyniera/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 Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.
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6.7.2. Księga Obmiaru
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów
Robót.

Obmiary

wykonanych

Robót

przeprowadza

się

w

sposób

ciągły

w jednostkach

przyjętych

w Wycenionym Ślepym Kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiaru.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne,
wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości.
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.

6.7.4. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty :
(a) pozwolenie (zgłoszenie) na realizację zadania budowlanego o ile jest wymagane,
(b) protokoły przekazania Terenu Budowy,
(c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne (w razie potrzeby),
(d) protokoły odbioru Robót,
(e) protokoły z narad i ustaleń,
(f) korespondencję na budowie.

6.7.5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Inspektora i przedstawiane do wglądu
na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1.

Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Wykonawczą
i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera/Inspektora na piśmie.
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę
i Inżyniera/Inspektora nadzoru.

17

D-00.00.00

7.2.

Zasady określania ilości Robót i materiałów

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

7.3.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,
w całym okresie trwania Robót.

7.4.

Wagi i zasady ważenia

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

7.5.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku
występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót.
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

objętości

będą

uzupełnione

odpowiednimi

szkicami

umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie
oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.

Rodzaje odbiorów Robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:
(a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
(b) odbiorowi częściowemu,
(c) odbiorowi końcowemu,

8.2.

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru.
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Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inżyniera/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
Inżyniera/Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających

komplet

wyników

badań

laboratoryjnych

i

w

oparciu

o

przeprowadzone

pomiary,

w konfrontacji z Dokumentacją Wykonawczą, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.

Odbiór częściowy

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

8.4.

Odbiór końcowy Robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości
i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
Inżyniera/Inspektora nadzoru.
Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inżyniera/Inspektora nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których
mowa w punkcie 8.5.
Odbioru

końcowego

Robót

dokona

komisja

wyznaczona

przez

Zamawiającego

w

obecności

Inżyniera/Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania Robót z Dokumentacją Wykonawczą i ST.
W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów
Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie
ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru
końcowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Wykonawczej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń,
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach
Kontraktowych.

8.5.

Dokumenty do odbioru końcowego Robót

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego Robót
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
•

Dokumentację Wykonawczą z naniesionymi zmianami,

•

Specyfikacje Techniczne,

•

uwagi i zalecenia Inżyniera/Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających
i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
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•

recepty i ustalenia technologiczne,

•

Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru,

•

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

•

atesty jakościowe wbudowanych materiałów,

•

inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe
do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru
końcowego Robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.

Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się
na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w pkt. 9 ST i przekazanej Dokumentacji Wykonawczej.
Cena jednostkowa będzie obejmować:
•

robociznę bezpośrednią,

•

wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,

•

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

•

koszty

pośrednie,

w

skład

których

wchodzą:

płace

personelu

i

kierownictwa

budowy,

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania
Robót i utrzymania ruchu na obiekcie, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy
w tym obsługę geodezyjną budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące
wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, wartość
robót zabezpieczających (jeśli nie podlegają odrębnej zapłacie)
•

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

•

podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Kosztorysie jest
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją
kosztorysową.

9.2.

Zaplecze Zamawiającego
9.2.1.Wymagania dotyczące Zaplecza Zamawiającego

Wykonawca

w

ramach

Kontraktu

jest

zobowiązany

zapewnić

Inżynierowi/Inspektorowi

nadzoru

pomieszczenie zaplecza placu budowy w celu dokonywania czynności kontroli i odbioru robót.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tekst Jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106 z późniejszymi
zmianami).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)
3. Rozporządzenie MSWiA z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku niektórych Polskich
Norm(Dz.U. Nr 22, poz. 209, z późniejszymi zmianami).
4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).
5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity 2000r, Nr 100, poz.
1086,z późniejszymi zmianami).
6. Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430).
7. Rozporządzenie (We) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
8. Załącznik I Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Zob.: Rozporządzenie Komisji (WE) No 2151/2003 , Dz.U. L
329 z 17 grudnia 2003 r.
9. Załącznik II Tabela Zbieżności Między CPV I CPA 96 Zob.: Rozporządzenie Komisji (WE) No 2151/2003 ,
Dz.U. L 329 z 17 grudnia 2003 r.
10. Załącznik III Tabela Zbieżności Między CPV I CPC Prov. Zob.: Rozporządzenie Komisji (WE) No
2151/2003 ,Dz.U. L 329 z 17 grudnia 2003 r.

21

D-01.02.02

D-01.02.02.
ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU WRAZ Z DARNINĄ
1.

WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru Robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu wraz darniną w ramach
zadań:
1)

Utwardzenie istniejącego placu przy budynku OSP Domaradz – Poręby na dz. nr ewid. 6137,

2)

Remont istniejącej drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Baryczy,

3)

Przebudowa drogi nr ewid. 1905, 2000 w miejscowości Golcowa,

4)

Utwardzenie istniejącego placu przy Szkole Podstawowej w Baryczy na dz. nr ewid. 2333/2.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1

1.3. Zakres Robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych ze zdjęciem
warstwy humusu wraz z darniną wykonywanych w ramach Robót przygotowawczych zgodnie
z Dokumentacją Projektową.
•

Ilość i zakres robót wg części przedmiarowej

Zebrany humus Wykonawca powtórnie zagospodaruje (wbuduje) w ilości zgodnej z przedmiarem.
Nadmiar Wykonawca odwiezie na składowisko zorganizowane własnym staraniem.

1.4. Określenia podstawowe
Stosowne

określenia

podstawowe

są

zgodne

z

obowiązującymi

normami,

wytycznymi

oraz definicjami podanymi w SST D-00.00.00.. „Wymagania Ogólne” pkt. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST D-00.00.00.. "Wymagania Ogólne" pkt.1.5.

2.

MATERIAŁY
Materiały nie występują.

3.

SPRZĘT

3.1.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00.. "Wymagania Ogólne" pkt. 3.

3.2.

Sprzęt do zdjęcia humusu
Do wykonania Robót związanych ze zdjęciem humusu należy wykorzystać:
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-

łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania Robót ziemnych w miejscach, gdzie
prawidłowe wykonanie Robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe,

-

koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą
zastosowania takiego sprzętu.

4.

TRANSPORT

4.1.

Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00."Wymagania Ogólne" pkt. 4.

4.2.
Humus

Transport humusu
należy

samochodowym.

przemieszczać
Wybór

z

środka

zastosowaniem
transportu

zależy

taczek,
od

albo

przewozić

odległości,

transportem

warunków

lokalnych

i przeznaczenia humusu.

5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w SST D-00.00.00.. "Wymagania Ogólne"
pkt. 5.

5.2.

Zdjęcie warstwy humusu wraz darniną

Zdjęty humus w ilości określonej w przedmiarze przewiduje się do późniejszego zagospodarowania
w zieleńcach, zakładania trawników oraz do innych czynności określonych w dokumentacji.
Nadmiar humusu powinien być usunięty z terenu budowy i zagospodarowany przez Wykonawcę we
własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Humus

należy

zdejmować

mechanicznie

z

zastosowaniem

koparek

jednonaczyniowych.

W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego
wykonania Robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa Robót (zmienna
grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie
Robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie.
Warstwę humusu należy zdjąć w miejscach przewidzianych robót na pełną głębokość zalegania
tj. około 15cm oraz w innych miejscach określonych w dokumentacji wykonawczej lub wskazanych
przez Inżyniera/Inspektora nadzoru.
Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji wykonawczej, SST
lub wskazana przez Inżyniera/Inspektora nadzoru, według faktycznego stanu występowania.

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w SST D-00.00.00.. "Wymagania
Ogólne" pkt. 6.
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6.2.

Kontrola usunięcia humusu

Sprawdzenie

jakości

Robót

polega

na

wizualnej

ocenie

kompletności

usunięcia

humusu

z powierzchni Robót określonych w dokumentacji wykonawczej.

7.

OBMIAR ROBÓT

7.1.

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w SST D-00.00.00. "Wymagania Ogólne"
pkt. 7.
7.2.

Jednostka obmiarowa
2

Jednostką obmiaru jest metr kwadratowy (m ) zdjętej warstwy humusu wraz z darnina na pełną
głębokość zalegania z podgarnięciem w pryzmy.

8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1.

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w SST D-00.00.00.. "Wymagania Ogólne"
pkt. 8.
8.2.

Zasady postępowania w przypadku wystąpienia wad i usterek

W przypadku wystąpienia wad lub usterek Wykonawca robót powinien usunąć je w terminie
zaakceptowanym przez Inżyniera/Inspektora tak, aby nie wstrzymywać postępu prac.

9.

WARUNKI PŁATNOŚCI

9.1.

Ogólne wymagania dotyczące warunków płatności

Ogólne wymagania dotyczące warunków płatności podano w SST D-00.00.00.. "Wymagania
Ogólne" pkt. 9.

9.2.

Cena jednostki obmiarowej
2

Płaci się za metr kwadratowy (m ) zgodnie z obmiarem, po odbiorze Robót.
a/ zdjęcie humusu
Cena jednostkowa obejmuje:
- organizacja i likwidacja stanowiska pracy
- zdjęcie humusu na pełną głębokość jego zalegania wraz z darnina na pełną głębokość
zalegania z podgarnięciem w pryzmy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Nie występują.

24

D-01.03.02

D-01.03.02. ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1. WSTĘP
1.1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych, które zostaną
wykonane w ramach zadań:
1)

Utwardzenie istniejącego placu przy budynku OSP Domaradz – Poręby na dz. nr ewid. 6137,

2)

Remont istniejącej drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Baryczy,

3)

Przebudowa drogi nr ewid. 1905, 2000 w miejscowości Golcowa,

4)

Utwardzenie istniejącego placu przy Szkole Podstawowej w Baryczy na dz. nr ewid. 2333/2.

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych
w p. 1.1.

1.2.

Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotyczące robót związanych z rozbiórką:
•

nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 12 i 15 cm,

•

podbudowy betonowej gr. 12 cm,

•

krawężników betonowych 15x30cm na podsypce cementowo – piaskowej,

•

obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo – piaskowej,

•

obrzeży betonowych 6x20 cm na podsypce cementowo – piaskowej,

•

nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej (do ponownego wbudowania),

•

okładziny ściennej z płytek kamieniopodobnych łupanych,

•

izolacji cieplnej ze styropianu gr. 12 cm.

wykonywanych w ramach robót przygotowawczych. Ilość i zakres poszczególnych elementów robót
rozbiórkowych wg dokumentacji wykonawczej oraz przedmiaru. Wszelkie materiały z rozbiórki stanowiące
gruz, Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie. W razie potrzeby Wykonawca uwzględni utylizacją
rozbieranych elementów, jeśli jest prawnie wymagana.

1.3.

Określenie podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 1.4.

1.4.

Ogólne wymagania dotyczące robót

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

2. MATERIAŁY
Nie występują.
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3. SPRZĘT
3.1.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 3.

3.2.

Sprzęt do robót rozbiórkowych

Do wykonania robót związanych z rozbiórką należy stosować:
•

koparko-ładowarki

•

samochody ciężarowe,

•

młoty pneumatyczne,

•

kilofy,

•

łopaty,

•

frezarki do nawierzchni,

•

żurawie samochodowe.

i inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera/Inspektora.

4. TRANSPORT
4.1.

Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 4.

4.2.

Wymagania dla transportu

Materiał z rozbiórki należy przewozić dowolnymi środkami transportu na składowisko zorganizowane przez
Wykonawcę własnym staraniem. Wybór środka transportu zależy od warunków lokalnych i rodzaju materiału
rozbiórkowego. Materiały z rozbiórki należy rozmieszczać równomiernie na środkach transportowych
i zabezpieczać przed możliwością rozsypywania się w czasie transportu. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy

powinny

spełniać

wymagania

dotyczące

przepisów

ruchu

drogowego

w

odniesieniu

do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.

Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2.

Wykonanie robót rozbiórkowych

Roboty rozbiórkowe obejmują rozebranie elementów, w stosunku do których zostało to przewidziane w
Dokumentacji Wykonawczej i przedmiarze lub wskazane przez Inżyniera/Inspektora nadzoru w czasie robót.
Warstwy nawierzchni/podbudowy należy usuwać mechanicznie w sposób określony w Dokumentacji
Wykonawczej lub przez Inżyniera/Inspektora nadzoru. Elementy przewidziane do powtórnego wbudowania
tj. (nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej) powinna zostać rozebrana ręcznie, bez
powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy powinien
on przewieźć je na składowisko przyobiektowe lub miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.
Bezużyteczne

materiały

z

rozbiórki

powinny

być

zutylizowane

na

koszt

Wykonawcy

zgodnie

z obowiązującymi przepisy. W dołach powstałych na wskutek rozbiórki należy zapobiegać gromadzenia się
wody opadowej.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.

Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 6.

6.2.

Kontrola jakości wykonania robót rozbiórkowych

Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót rozbiórkowych i wizualnej
ocenie ich wykonania oraz stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni powinno
spełniać wymagania określone w ST D-02.00.00. "Roboty ziemne".

7. OBMIAR ROBÓT
7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2.

Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką jest:
•

dla nawierzchni z płyt betonowych i podbudowy betonowej – jeden metr kwadratowy [m2];

•

dla krawężników i obrzeży betonowych – jeden metr bieżący [m];

•

dla nawierzchni z kostki brukowej – jeden metr kwadratowy [m2];

•

dla okładziny ściennej z płytek kamieniopodobnych – jeden metr kwadratowy [m2];

•

dla izolacji cieplnej ze styropianu – jeden metr kwadratowy [m2];

i obejmuje wywiezienie materiału rozbiórkowego na składowisko zorganizowane staraniem Wykonawcy
i lub miejsce wskazane przez Inżyniera/Inspektora nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.

Ogólne zasady odbioru robót

Roboty rozbiórkowe podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 9.
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt 7. zgodnie z obmiarem, po
odbiorze robót .

9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra kwadratowego [m2] robót rozbiórkowych obejmuje:
•

organizacja i likwidacja stanowiska pracy

•

ręczne lub mechanicznie wyłamanie (rozebranie) nawierzchni, podbudowy, okładziny ściennej,
izolacji ze styropianu,

•

zmagazynowanie materiałów z rozbiórki i odwiezienie na składowisko Wykonawcy,
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Cena 1 metra bieżącego [m] rozebrania krawężników i obrzeży betonowych obejmuje:
•

organizacja i likwidacja stanowiska pracy,

•

ręczne lub mechaniczne rozebranie elementów betonowych,

•

odrzucenie gruzu (materiału) na pobocze z ułożeniem w stosy,

•

zmagazynowanie materiałów z rozbiórki i odwiezienie na składowisko Wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
[1] BN-72/8932-01

- Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

[2] Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM W-wa 1978.
[3] Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru robót drogowych i mostowych realizowanych na drogach
zamiejskich krajowych i wojewódzkich, GDDP W-wa 1989.
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D-04.01.01
WYKONANIE KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIEM I
ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA
1. WSTĘP
1.1.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania

i

odbioru

robót

związanych

z

wykonywaniem

koryta

oraz

profilowaniem

i zagęszczeniem podłoża w ramach zadań:
1)

Utwardzenie istniejącego placu przy budynku OSP Domaradz – Poręby na dz. nr ewid. 6137,

2)

Remont istniejącej drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Baryczy,

3)

Przebudowa drogi nr ewid. 1905, 2000 w miejscowości Golcowa,

4)

Utwardzenie istniejącego placu przy Szkole Podstawowej w Baryczy na dz. nr ewid. 2333/2.

1.2.

Zakres stosowania SST

Szczegółowa

Specyfikacja

Techniczna

(SST)

jest

stosowana

jako

Dokument

Przetargowy

i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1.

1.3.

Zakres Robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia Robót:
•

Wykopów – koryta pod place, dojścia, płytki odbojowe, drogi w gruntach nieskalistych kat. I-V,

•

Profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne,

w zakresie i ilości według dokumentacji wykonawczej i przedmiaru.

1.4.

Określenia podstawowe

Określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w SST D-00.00.00. ”Wymagania ogólne”.

1.5.

Ogólne wymagania dotyczące Robót

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST D-00.00.00.. „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

2. MATERIAŁY
Nie występują.

3. SPRZĘT
3.1.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

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

Sprzęt do wykonania Robót

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta powinien wykazać się możliwością korzystania
z następującego sprzętu:
−

Koparki podsiębierne o pojemności łyżki min. 0.15 m3,

−

Samochody samowyładowcze,

−

walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne,

−

inny sprzęt dopuszczony przez Inżyniera/Inspektora nadzoru.

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.

4. TRANSPORT
4.1.

Ogólne wymagania dotyczące transportu.

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

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.

Ogólne zasady wykonywania Robót

Ogólne zasady wykonywania Robót podano w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” p. 5.

5.2.

Warunki przystąpienia do Robót

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża
bezpośrednio

przed

rozpoczęciem

Robót

związanych

z

wykonaniem

warstw

nawierzchni.

Wcześniejsze wykonanie tych Robót jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera/Inspektora
nadzoru,

w

korzystnych

warunkach

atmosferycznych.

W

wykonanym

korycie

oraz

po

wyprofilowaniu i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany
bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3.

Wykonanie wykopów (koryta)

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej
przygotowane. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągniecie sznurków lub
linek

do

wytyczenia

Robót

w

odstępach

nie

większych,

niż

co

10m.

Rodzaj

sprzętu,

a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są Roboty
i do trudności jego odspojenia. Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala
na zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku Robót o małym zakresie.
Sposób wykonywania musi być zaakceptowany przez Inżyniera/Inspektora. Grunt odspojony
w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i SST.

5.4.

Profilowanie i zagęszczanie podłoża

Przed

przystąpieniem

zanieczyszczeń.

Należy

do

profilowania

usunąć

błoto

podłoże
i

grunt,

powinno
który

być
uległ

oczyszczone
nadmiernemu

ze

wszystkich

nawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy istniejące
rzędne terenu umożliwiają uzyskania po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca
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się aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane
rzędne podłoża. Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania
dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego
powierzchnię należy wstępnie dogęścić 3 - 4 przejściami średniego walca stalowego gładkiego lub w
inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika Projektu. Do profilowania podłoża można
stosować równiarki. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania
przez wałowanie. Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności
optymalnej z tolerancją od -10% do +10% jej wartości.
Oceny zagęszczenia dokonuje się na podstawie wskaźnika zagęszczenie Is. Wymagane jest
uzyskanie wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,0. Wskaźnik zagęszczenie należy określać
zgodnie z BN-7718931-12. Na głębokości od 20 do 30cm od powierzchni podłoża należy uzyskać
wskaźnik zagęszczenia nie mniejszy niż 1,0.
Alternatywnie zagęszczenie gruntu, zwłaszcza zawierającego kamienie, z wyjątkiem gruntów o
wskaźniku plastyczności IP≥10 i wilgotności znacznie mniejszej od optymalnej, można oceniać na
podstawie wartości wskaźnika odkształcenia Io.
Zagęszczenie gruntu na ocenianym odcinku uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeżeli spełniony
jest jeden z warunków:
- w przypadku liczy pomiarów wartości Is mniejszej od 10, wszystkie wyniki są nie mniejsze od
wartości wymaganej,
- w przypadku liczby pomiarów co najmniej 10, wartość średnia wskaźnika zagęszczenia Is jest nie
mniejsza od wartości wymaganej, a współczynnik zmienności zs wskaźnika zagęszczenia Is nie
przekracza 2,5%
- w przypadku liczy pomiarów co najmniej 10, gdy współczynnik zmienności zs wskaźnika
zagęszczenia Is okaże się większy od 2,5%, wartość średnia wskaźnika zagęszczenia Is jest większa
od wymaganej co najmniej o 60% odchylenia standardowego ss.
Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów, dla których trudne jest
pomierzenie wskaźnika zagęszczenia Is, przyjmuje się wartość wskaźnika odkształcenia Io wg
załącznika B do PN-S-02205, równego stosunkowi modułów odkształcenia wtórnego E2 do
pierwotnego E1. Wskaźnik zagęszczenie Io nie powinien być większy niż:
- dla żwirów, pospółek i piasków – 2,2,
- dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin, glin pylastych, glin
zwięzłych, iłów) – 2,0,
- dla gruntów różnoziarnistych (żwirów gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów piaszczystych,
piasków gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwięzłych) – 3,0.

5.5.

Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża

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 przystępuje natychmiast do układania warstw nawierzchni,
to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, w sposób zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu
zawilgoceniu, to przed przystąpieniem do układania kolejnej warstwy należy odczekać do czasu
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jego naturalnego osuszenia. Po osuszeniu podłoża Inżynier/Inspektor oceni jego stan i ewentualnie
zaleci

wykonanie

niezbędnych

napraw.

Jeżeli

zawilgocenie

nastąpiło

wskutek

zaniedbania

Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na własny koszt.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.

Zasady ogólne kontroli jakości Robót

Zasady ogólne kontroli jakości Robót podano w SST D-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 6.

6.2.

Kontrola w czasie wykonywania Robót

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia
koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 1.

Tablica

1.

Częstotliwość

oraz

zakres

badań

i

pomiarów

wykonanego

koryta

i wyprofilowanego podłoża

Lp.

Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna

częstotliwość

badań

i

pomiarów
1

Szerokość koryta

1 raz na 3m

2

Równość podłużna

co 3m

3

Równość poprzeczna

co 3m

4

Spadki poprzeczne

1 raz na 3m

5

Rzędne wysokościowe

co 3m

6

Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoża w 2 punktach na działce roboczej

7

Nośność podłoża

w 1 punkcie na działce roboczej

6.2.1. Szerokość koryta (profilowanego podłoża)
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej
niż +10cm i -5cm

6.2.2. Równość koryta (profilowanego podłoża)
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie
z normą BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie
mogą przekraczać 20mm.

6.2.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją
wykonawczą z tolerancją ±0,5%
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6.2.4. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża)
Zagęszczenie podłoża w korycie należy sprawdzić do głębokości 0,3m od powierzchni podłoża.
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 nie
powinien być mniejszy niż 1,0.
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia,
to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie
z załącznikiem B do PN-S-02205 nie powinna być większa od 2,2.
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu podłoża
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją ±2% w gruntach niespoistych i od -1% do
+0% w gruntach spoistych.

6.2.5. Nośność podłoża
Nośność należy sprawdzać na poziomie wykonanego koryta (wyprofilowanego podłoża) przez
pomiar wtórnego modułu odkształcenia E2 płytą o średnicy 300mm, zgodnie z załącznikiem B
do PN-S-02205.
Nośność podłoża w korycie należy uznać za wystarczającą, jeżeli wszystkie wartości wtórnego
modułu odkształcenia spełniają warunek E2≥45MPa (doprowadzenie do wymaganej nośności
E2≥120MPa zostanie dokonane poprzez ułożenie następnych warstw zgodnie z dokumentację
wykonawczą).

6.3.

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego

podłoża)
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych
w p. 6.2. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm,
wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1.

Ogólne zasady obmiaru Robót

Ogólne zasady wykonywania obmiaru przedstawiono w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.7

7.2.

Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiaru korytowania jest metr sześcienny wykonanego wykopu [m3].
Jednostką obmiaru wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża jest metr kwadratowy [m2].

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.

Ogólne zasady odbioru Robót.

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne”
pkt. 8.
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8.2.

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór wykonywanego koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża jest dokonywany na
zasadach odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu określonych w SST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” p. 8.
Koryto uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją wykonawczą, SST i wymaganiami
Inżyniera/Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzone przy odbiorach dały
wyniki zgodne z wymaganiami.

8.3.

Zasady postępowania w przypadku wystąpienia wad i usterek

W przypadku wystąpienia wad lub usterek Wykonawca robót powinien usunąć je w terminie
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru tak aby nie wstrzymywać postępu prac.

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
9.1.

Ustalenia ogólne dotyczące podstawy płatności

Ustalenia ogólne dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne”
p. 9.

9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa 1m3 wykonania wykopu (koryta) obejmuje:
-

prace pomiarowe i przygotowawcze,

-

odspojenie gruntu z rozplantowaniem,

-

załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na składowisko
zorganizowane staraniem Wykonawcy we własnym zakresie,

Cena jednostkowa 1m2 profilowania i zagęszczania podłoża obejmuje:
-

prace pomiarowe i przygotowawcze,

-

profilowanie dna koryta lub podłoża,

-

zagęszczanie do wymaganych wskaźników zagęszczenia,

-

utrzymanie koryta lub podłoża,

-

przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej SST.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 PN-87/S-02201

Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i określenia.

10.2 PN-88/B-04481

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

10.3 PN-S-02205

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.4 PN-B-06714-17

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.

10.5 BN-64/8931-02

Drogi

samochodowe.

Oznaczanie

modułu

odkształcenia

nawierzchni

podatnych i podłoża przez obciążenia płytą.
10.6 BN-75/8931-03

Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i
lotniskowych.

10.7 BN-68/8931-04

Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
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10.8 BN-70/8931-05

Oznaczanie

wskaźnika

nośności

gruntu

jako

podłoża

nawierzchni

podatnych.
10.9 BN-77/8931-12

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

10.10 Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru Robót drogowych i mostowych realizowanych na
drogach zamiejskich krajowych i wojewódzkich, GDDP W-wa 1989.
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D-04.02.01
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem warstwy odsączającej z kruszywa naturalnego w ramach zadań:
1)

Utwardzenie istniejącego placu przy budynku OSP Domaradz – Poręby na dz. nr ewid. 6137,

2)

Remont istniejącej drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Baryczy,

3)

Przebudowa drogi nr ewid. 1905, 2000 w miejscowości Golcowa,

4)

Utwardzenie istniejącego placu przy Szkole Podstawowej w Baryczy na dz. nr ewid. 2333/2.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte

w niniejszej

specyfikacji

dotyczą

zasad

prowadzenia

robót

związanych

z

wykonaniem warstwy odsączającej wraz z zagęszczeniem gr. 10 cm, stanowiącej część podbudowy
pomocniczej, w przypadku gdy podłoże stanowi grunt wysadzinowy lub wątpliwy, nieulepszony
spoiwem lub lepiszczem.

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

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

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

2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są:
−

żwir i mieszanka (pospółka)

2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsączających powinny spełniać następujące warunki:
a) szczelności, określony zależnością:
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D 15
≤5
d 85
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża.
Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi być
spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej.
b) zagęszczalności, określony zależnością:

U =

d 60
d 10

≥5

gdzie:
U - wskaźnik różnoziarnistości,
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą,
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą.
Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać
wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II.

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

3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odsączającej powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
−

koparko - ładowarek

−

walców statycznych,

−

płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.

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

4.2. Transport kruszywa
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
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5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w SST D-04.01.01 „Wykonanie koryta wraz
z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”.
Warstwa odsączająca powinna być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie z
dokumentacją wykonawcza, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia
robót w odstępach nie większych niż co 5 m.

5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki lub
koparko - ładowarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość
rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość
projektowaną. Jeżeli dokumentacja wykonawcza lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej
o grubości powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie
układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inżyniera/Inspektora warstwy
poprzedniej. W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem
wymienić kruszywo

na

materiał o

odpowiednich właściwościach.

Natychmiast

po

końcowym

wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy przystąpić do jej zagęszczania. Zagęszczanie warstw
należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi
się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od
dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej
krawędzi. Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na
bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania
równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odsączająca powinna być
zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zagęszczanie należy kontynuować
do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora,
przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN77/8931-12 [8]. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą
uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł
odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu
odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być
równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy
wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie
i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej,
kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać.

5.4. Utrzymanie warstwy odsączającej
Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane
w dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla
wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania
warstwy obciąża Wykonawcę robót.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi/Inspektorowi. Badania te powinny
obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Szerokość warstwy
Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.

6.3.2. Równość warstwy
Nierówności podłużne warstwy odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą BN68/8931-04 [7]. Nierówności poprzeczne warstwy odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą.
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.

6.3.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinającej powinny być zgodne z dokumentacją wykonawczą z tolerancją
± 0,5%.

6.3.4. Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny
przekraczać +1 cm i -2 cm.

6.3.5. Grubość warstwy
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji wykonawczej z tolerancją +1 cm, 2 cm. Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy
mierzyć łączną grubość tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości
Wykonawca wykona naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm,
uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie.
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.

6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od
określonych w p. 6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm,
wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy
jest niedopuszczalne.
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odsączającej wraz z zagęszczeniem.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją wykonawczą, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej z kruszywa naturalnego obejmuje:
−

prace pomiarowe,

−

dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i
jakości określonej w dokumentacji wykonawczej i specyfikacji technicznej,

−

wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu,

−

zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,

−

przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

−

utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Ogólne specyfikacje techniczne
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne
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D-04.03.01 OCZYSZCZENIE PODŁOŻA
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z oczyszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne w ramach zadań:
1)

Utwardzenie istniejącego placu przy budynku OSP Domaradz – Poręby na dz. nr ewid. 6137,

2)

Remont istniejącej drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Baryczy,

3)

Przebudowa drogi nr ewid. 1905, 2000 w miejscowości Golcowa,

4)

Utwardzenie istniejącego placu przy Szkole Podstawowej w Baryczy na dz. nr ewid. 2333/2.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem i odbiorem robót oczyszczenia nawierzchni. Czyszczenie nawierzchni polega na
usunięciu

zanieczyszczeń

w

postaci

kurzu,

piasku,

błota,

pyłu,

śmieci

(tj.

odpadków

pozostawionych przez użytkowników drogi oraz naniesionych przez koła pojazdów i wiatr),
materiału wypełniającego szczeliny w nawierzchniach kamiennych (np. w bruku, kostce, tłuczniu).
Czyszczenie nawierzchni wykonuje się:

− przed rozścieleniem nowych mieszanek asfaltowych w celu uzyskania dobrego związania
i połączenia ze sobą poszczególnych warstw konstrukcji drogowej.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1.

Oczyszczenie

nawierzchni

-

usunięcie,

przy

użyciu

odpowiednich

narzędzi,

zanieczyszczeń poza powierzchnię oczyszczaną.

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

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

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST
D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
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2.2. Materiały stosowane przy oczyszczeniu nawierzchni

2.2.1. Woda - Przy oczyszczeniu nawierzchni można stosować każdą czystą wodę z rzek, jezior,
stawów i innych zbiorników otwartych oraz wodę studzienną i wodociągową. Nie należy
stosować wody z widocznymi zanieczyszczeniami, np. śmieciami, roślinnością wodną, odpadami
przemysłowymi, kanalizacyjnymi itp.

2.2.2. Inne materiały - nie występują.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do oczyszczenia nawierzchni
Wykonawca przystępujący do oczyszczenia nawierzchni, w zależności od zakresu robót, powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu, zaakceptowanego przez Inżyniera:

-

szczotek mechanicznych,

-

zamiatarek samobieżnych,

-

sprężarek powietrza, dmuchaw pneumatycznych,

-

zmywarko-zamiatarek,

-

ładowarek,

-

zbiorników na wodę,

-

maszyn do spłukiwania wodą lub prądownic wodnych,

-

odkurzaczy przemysłowych,

-

przyrządów ręcznych, jak szczotki, grace, łopaty, miotły, sztyce itp.

Przy stosowaniu szczotek mechanicznych pożądane są urządzenia dwuszczotkowe. Pierwsza
ze szczotek powinna być wykonana z twardych elementów czyszczących i służyć do zdrapywania
oraz usuwania zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna
posiadać miękkie elementy czyszczące i służyć do zamiatania. Zaleca się używanie szczotek
wyposażonych

w

urządzenia

odpylające.

Preferuje

się

użycie

sprzętu

nie

sprzyjającego

powstawaniu kurzu, jak zmywarko-zamiatarek oraz szczotek wyposażonych w pochłaniacze pyłów.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.
4.2. Transport materiałów
Do wywiezienia zebranych zanieczyszczeń można użyć dowolnego środka transportowego,
ewentualnie z przykrywaną skrzynią (w przypadku zanieczyszczeń o nieprzyjemnym zapachu).

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.
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5.2. Zasady oczyszczenia nawierzchni
Sposób oczyszczenia nawierzchni powinien być zgodny z SST.
Czyszczenie nawierzchni należy przeprowadzać w przypadkach:

− przed rozłożeniem nowych mieszanek asfaltowych,
− nadmiernego zanieczyszczenia jezdni w okresach bieżącego utrzymania drogi, przy czym zaleca
się dokonać każdorazowo oczyszczenia nawierzchni przy wiosennym porządkowaniu dróg w
maju-czerwcu każdego roku oraz w przypadku stwierdzenia powstałych zanieczyszczeń.
Podstawowe czynności przy oczyszczeniu nawierzchni obejmują:
1. roboty przygotowawcze, obejmujące określenie lokalizacji i ustalenie rodzaju sprzętu,
2. wykonanie oczyszczenia nawierzchni, kratek, ścieków liniowych, korytkowych i trójkątnych
3. roboty końcowe - porządkujące teren robót z wywiezieniem zebranych zanieczyszczeń.

5.3. Wykonanie robót czyszczenia nawierzchni

5.3.1. Dobór sprzętu do czyszczenia
Dobór sprzętu powinien być dostosowany do warunków robót. Przy jego doborze można brać pod
uwagę, że:

− szczotki stalowe, z piassawy lub włosia, włókien syntetycznych i miotły służą przede wszystkim
do ręcznego czyszczenia mniejszych powierzchni,

− szczotki mechaniczne (oczyszczarki) można stosować do oczyszczania większych powierzchni,
zwłaszcza podbudów i nawierzchni o dużej spoistości,

− dmuchawy pneumatyczne lub sprężarki oczyszczające za pomocą sprężonego powietrza dobrze
pracują w miejscach, gdzie zależy na szybkim i dokładnym oczyszczeniu powierzchni suchych i
nie pokrytych stwardniałym błotem oraz przy wydmuchaniu materiału wypełniającego szczeliny,

− maszyny do spłukiwania wodą lub prądownice wodne pożądane są do oczyszczenia zabłoconych
i wilgotnych odcinków drogi,

− zamiatarki próżniowe i odkurzacze przemysłowe szczególnie wskazane są ze względów
sanitarnych, gdy usuwane zanieczyszczenia zawierają pyły substancji trujących i szkodliwych dla
organizmu człowieka (pyły krzemionkowe bądź pyły higroskopijne, jak chlorek wapnia lub
wapno palone),

− sprzęt drobny, np. grace stalowe i oskardy służą do odspajania suchego, zbitego błota, a łopaty
do usuwania zanieczyszczeń ze ścieków przy krawężnikach ulicznych itp.

5.3.2. Czyszczenie nawierzchni
Czyszczenie nawierzchni, przed rozścieleniem nowych mieszanek asfaltowych, dokonuje się ręcznie
lub sprzętem dobranym do warunków robót, według pktu 5.3.1.
Usunięte

zanieczyszczenia

należy

załadować

na

dowolne

środki

transportowe

i

wywieźć

na składowisko odpadów. Wykonawca oczyści kratki wpustowe z wszelkich zanieczyszczeń ręcznie,
przy użyciu tzw. sztyc, dłut, zaostrzonych narzędzi w kształcie płaskownika lub za pomocą wody
pod ciśnieniem.
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5.3.4. Usunięcie zebranych zanieczyszczeń
Wydobyte zanieczyszczenia należy ładować do:
a) dowolnych środków transportu, jeśli zanieczyszczenia nie wydzielają nieprzyjemnych zapachów,
b) pojemników z hermetycznym wiekiem albo do samochodów z przykrywaną skrzynią, jeśli
nieczystości po długim okresie zalegania są gnijące lub cuchnące i wywieźć je na składowisko
odpadów.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola w czasie wykonywania robót
W czasie wykonywania robót należy prowadzić ciągłą kontrolę poprawności oczyszczania
nawierzchni, zgodnie z wymaganiami punktu 5, zwracając uwagę na:

− poprawność zastosowanego sprzętu czyszczącego,
− sposób wykonywania robót oczyszczających,
− niezagrażanie otaczającemu środowisku przez roboty oczyszczające,
− właściwy sposób wywożenia zebranych zanieczyszczeń.
6.3. Kontrola wykonanych robót
Po zakończeniu robót należy sprawdzić wizualnie:

− stan czystości powierzchni, zgodnie z wymaganiami pkt 5,
− czystość powierzchni położonych w pobliżu miejsca robót, np. poboczy, rowów do których mogły
się dostać zanieczyszczenia oczyszczone prądem wody itp.,

− brak pozostałości zebranych zanieczyszczeń, które powinny być całkowicie wywiezione
na składowisko odpadów.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2) wykonanego oczyszczenia nawierzchni.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inżyniera/Inspektora, jeśli wszystkie
badania z zachowaniem wymagań punktu 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt. 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 metra kwadratowego (m2) oczyszczenia nawierzchni obejmuje:

-

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-

oznakowanie robót,

-

dostarczenie sprzętu,

-

wykonanie oczyszczenia nawierzchni,

-

uporządkowanie zanieczyszczonego terenu, położonego w pobliżu miejsca robót,

-

zebranie i wywóz zanieczyszczeń,

-

odwiezienie sprzętu,

-

kontrolę i pomiary.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Ogólne specyfikacje techniczne
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne
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D-04.03.02
SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH EMULSJĄ ASFALTOWĄ
1. WSTĘP
1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych ze skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni, które będą wykonywane w ramach zadań:
1)

Utwardzenie istniejącego placu przy budynku OSP Domaradz – Poręby na dz. nr ewid. 6137,

2)

Remont istniejącej drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Baryczy,

3)

Przebudowa drogi nr ewid. 1905, 2000 w miejscowości Golcowa,

4)

Utwardzenie istniejącego placu przy Szkole Podstawowej w Baryczy na dz. nr ewid. 2333/2.

1.2.

Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych
w p. 1.1.

1.3.

Zakres stosowania robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowią wymagania dotyczące robót wymienionych w p. 1.1. i obejmują:
•

skropienia warstw konstrukcyjnych asfaltem (emulsją asfaltową)

Ilość robót wg dokumentacji wykonawczej – część przedmiarowa

1.4.

Określenia podstawowe

Określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST D-00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt 1.4.

1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt.1.5.

2. MATERIAŁY
2.1.

Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 2.

2.2.
Materiały

Rodzaje materiałów do wykonania skropienia
do

skropienia

warstw

konstrukcji

nawierzchni

muszą

być

zaakceptowane

przez

Inżyniera/Inspektora nadzoru. Do skropienia należy użyć emulsję asfaltową kationową szybkorozpadową o
właściwościach zgodnych z BN-71/6771-02.
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Wymagane właściwości emulsji podano w tabeli 1.
Tabela 1 - Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej.
Lp
1

Właściwość
Barwa

Wymagania*
brązowa do
ciemno brązowej

2

Jednorodność

3

Zawartość asfaltu, % :

4

Pozostałość na sicie o boku oczka kwadratowego 0,8 mm, % nie więcej

całkowita
65 (+/ - 2)**
0,3

niż
5

Lepkość wg Englera w temp. 20oC, [oE]:

3 - 12

6

Kwasowość pH

3-5

7

Czas rozpadu, min. poniżej

8

Przyczepność do kruszywa asfaltu wydzielonego z emulsji, % nie mniej

5
70

niż
9

Trwałość emulsji, miesiące, nie mniej niż

3

10

Odporność na wstrząsy, godz, nie więcej niż

3

11

Odporność na niskie temp. pozostałość na sicie 0,6mm, %, nie więcej niż

0,1

:
12

Rozcieńczalność wodą, dodatek wody nie powodujący rozpadu, %

100

objętościowo
*

Badania wg. normy BN-71/6771-02

** Dopuszcza się inne zawartości asfaltu w emulsji po zaakceptowaniu przez Inżyniera/Inspektora
nadzoru. Orientacyjne zużycie emulsji do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni wynosi 0,3 –
0,6 kg/m2. Dokładne zużycie lepiszczy powinno być ustalone w zależności od rodzaju warstwy i stanu jej
powierzchni i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

2.3.

Składowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniżenia jego jakości.
Lepiszcze należy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych w urządzenia grzewcze
i zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza się magazynowanie lepiszczy w
zbiornikach murowanych, betonowych lub żelbetowych przy spełnieniu tych samych warunków, jakie
podano dla zbiorników stalowych.
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej należy zachować następujące warunki:
•

czas składowania emulsji nie powinien przekraczać 3 miesięcy od daty jej produkcji

•

temperatura przechowywania emulsji nie powinna być niższa niż 3o C

3. SPRZĘT
3.1.

Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 3.
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3.2.

Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarkę lepiszcza. Skrapiarka powinna być wyposażona
w urządzenia pomiarowo - kontrolne pozwalające na sprawdzenie i regulowanie następujących parametrów:
•

temperatury rozkładanego lepiszcza,

•

ciśnienia lepiszcza w kolektorze,

•

obrotów pompy dozującej lepiszcze,

•

prędkości poruszania się skrapiarki,

•

wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza,

•

ilości lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie, tak aby było możliwe zachowanie stałej
temperatury lepiszcza.
Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki zawierające zależności pomiędzy
wydatkiem lepiszcza a następującymi parametrami:
•

ciśnieniem lepiszcza,

•

obrotami pompy,

•

prędkością jazdy skrapiarki,

•

temperaturą lepiszcza.

Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją +/-10% od ilości założonej.

4. TRANSPORT
4.1.

Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 4.

4.2.

Transport lepiszcza

Transport lepiszczy powinien odbywać się zgodnie z warunkami zawartymi w PZJ i powinien odpowiadać
wymaganiom norm i przepisów dotyczących poszczególnych rodzajów lepiszczy.
Transport emulsji powinien odbywać się w cysternach samochodowych. Dopuszcza się stosowanie beczek lub
innych pojemników stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny być przedzielone
przegrodami, dzielącymi je na komory o pojemności nie większej niż 1 m3, a każda przegroda powinna mieć
wykroje umożliwiające przepływ emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub
składowania emulsji powinny być czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.

Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2.

Oczyszczenie warstw nawierzchni.

Oczyszczenie warstw nawierzchni opisano w ST D-04.03.01 „OCZYSZCZENIE PODŁOŻA”
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5.3.

Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona. Jeżeli do oczyszczenia warstwy była używana woda to
skropienie lepiszczem może nastąpić dopiero po wyschnięciu warstwy.
Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji przez Inspektora nadzoru jej oczyszczenia.
Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy użyciu skrapiarek a w miejscach trudno
dostępnych ręcznie (za pomocą węża z dyszą rozpryskową).
Temperatura emulsji powinny mieścić się w przedziałach 20 - 40oC.
W razie potrzeby emulsję należy ogrzać do temperatury zapewniającej wymaganą lepkość.
Skropienie powinno być równomierne, a ilość rozkładanego lepiszcza powinna być równa ilości założonej z
tolerancją +/-10 %. Na wszystkich powierzchniach gdzie rozłożono nadmierną ilość lepiszcza Wykonawca
powinien rozłożyć warstwę suchego i rozgrzanego piasku i usunąć nadmiar lepiszcza przez szczotkowanie.
Warstwa skropiona emulsją asfaltową powinna być pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na okres 24
godzin, a w razie potrzeby na okres dłuższy, w celu umożliwienia penetracji lepiszcza w warstwę i
odparowanie wody z emulsji.
Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyć skropioną
warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany. Jakiekolwiek
uszkodzenia powierzchni powinny być przez Wykonawcę naprawione.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.

Ogólne zasady kontroli jakości robót

Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 6.

6.2.

Badania i kontrola przed przystąpieniem do robót

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

6.3.

Badania i kontrola w czasie robót

6.3.1.Badania lepiszczy.
Ocena lepiszczy powinna być oparta na atestach producenta, z tym, że Wykonawca powinien kontrolować dla
każdej dostawy właściwości lepiszczy podane w PN-77/C-04014

6.3.2.Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia lepiszcza
Jednorodność skropienia powinna być sprawdzana wizualnie.
Zaleca się przeprowadzić kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza według metody podanej w opracowaniu
"Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa".

7.

OBMIAR ROBÓT

7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.7.
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7.2.

Jednostka obmiarowa

Jednostką

obmiarową

jest

metr

kwadratowy

[m2]

skropienia

podłoża

przed

układaniem

warstw

bitumicznych.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.

Ogólne zasady odbioru robót

Odbiór skropionej powierzchni jest dokonywany na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających
zakryciu określonych w D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 9.

9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra kwadratowego [m2] wykonanego skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
•

dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek oraz podgrzanie do wymaganej temperatury.

•

skropienie warstwy lepiszczem w ilości określonej w ST lub uzgodnionej
z Inżynierem/Inspektorem nadzoru,

10.PRZEPISY ZWIĄZANE
[1] PN-85/C-04004

Ropa naftowa i przetwory naftowe. Oznaczanie gęstości".

[2] PN-65/C-04008

Przetwory naftowe. Oznaczanie temperatury zapłonu w tyglu otwartym metodą

Marcussona.
[3] PN-77/C-04014

Przetwory naftowe. Oznaczanie lepkości względnej lepkościomierzem Englera.

[4] PN-73/C-04021

Przetwory naftowe. Oznaczanie temperatury mięknienia asfaltów metodą Pierścień i

kula.
[5] PN-58/C-04089

Przetwory naftowe. Oznaczanie zawartości stałych ciał obcych.

[6] PN-91/C-04109

Przetwory naftowe .Oznaczanie zawartości parafiny w asfaltach.

[7] PN-89/C-04130

Przetwory naftowe. Pomiar temperatury łamliwości asfaltów wg Fraassa

[8] PN-71/C-04132

Przetwory naftowe. Pomiar ciągliwości asfaltów

[9] PN-84/C-04134

Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltów

[10] PN-60/C-04138

Przetwory naftowe. Asfalty. Oznaczanie odparowalności.

[11] PN-84/C-04523

Oznaczanie zawartości wody metodą destylacyjną

[12] PN-65/C-96170

Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

[13] BN-71/6771-02

Masy bitumiczne. Asfaltowe emulsje kationowe.

[14] Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa. Zalecone przez GDDP
do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992.02.03.
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D-04.04.02.
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru Robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie w ramach zadań:
1)

Utwardzenie istniejącego placu przy budynku OSP Domaradz – Poręby na dz. nr ewid. 6137,

2)

Remont istniejącej drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Baryczy,

3)

Przebudowa drogi nr ewid. 1905, 2000 w miejscowości Golcowa,

4)

Utwardzenie istniejącego placu przy Szkole Podstawowej w Baryczy na dz. nr ewid. 2333/2.

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 objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w następujących przypadkach:
•

Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z tłucznia 0/63 mm o grubości 15 cm stabilizowana
mechanicznie,

•

Górna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grubości 8 cm,
10 cm, 13 cm oraz 20 cm, stabilizowana mechanicznie,

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1.

Stabilizacja

mechaniczna

-

proces

technologiczny,

polegający

na

odpowiednim

zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej
warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. Pozostałe
określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 "”Wymagania ogólne" pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST D-00.00.00 "”Wymagania ogólne" pkt 1.5.
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2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST
D-00.00.00 "”Wymagania ogólne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiałów
2.3.1 Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leżeć między krzywymi
granicznymi o rzędnych podanych w tablicy 1

Tablica 1 - Uziarnienie kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
Sito kwadratowe

Przechodzi przez sito

Przechodzi przez sito

[mm]

[%] – dla kruszywa 0/31.5 mm

[%] – dla tłucznia 0/63 mm

63

-

100

31,5

100

76 - 100

20

78 - 100

62 - 100

16

70 - 94

56 - 92

12,8

60 - 86

49 - 86

8

50 - 75

40 - 75

6,3

44 - 68

35 - 68

4

37 - 58

28 -58

2

25 - 41

18 - 41

1

18 - 32

13 - 32

0,5

13 - 24

9 - 24

0,25

8 - 16

5 - 16

0,125

4 - 11

4 - 11

0,075

2 - 10

2 - 10

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar
największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.
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2.3.2 Właściwości kruszywa
Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w tablicy 2.

Tablica 2.Wymagania dla kruszywa
Wymagania

Lp.

Wyszczególnienie właściwości

1

Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, %

Podbudowa zasadnicza

(m/m)

do 10

2

Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż

3

Zawartość ziarn nieforemnych, % (m/m), nie
więcej niż

4

5

piaskowy

po

zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-04481, %
6

PN-B-06714-15

35

PN-B-06714-16

niż wzorcowa

pięciokrotnym

od 30
do 70

całkowita

po

pełnej

liczbie

obrotów, nie więcej niż

BN-64/8931-01

35
PN-B-06714-42

b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby
obrotów

w

stosunku

do

ścieralności

całkowitej, nie więcej niż
7

Nasiąkliwość, % (m/m), nie wiece niż

8

Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach
zamrażania. % (m/m), nie więcej niż
Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3
%(m/m), nie więcej niż

10

PN-B-06714-26

Ścieralność w bębnie Los Angeles
a) ścieralność

9

PN-B-06714-l5

5

barwa nie ciemniejsza

Zawartość zanieczyszczeń organicznych
Wskaźnik

od 2

Badania według

30
3

PN-B-06714-18

5

PN-B-06714-19

1

PN-B-06714-28

Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, %,
nie mniejszy niż:
a) przy zagęszczeniu Is ≥ 1,03

120

b) przy zagęszczeniu Is ≥ 1,00

80

PN-S-06102

2.3.3 Woda
Należy stosować wodę wg PN-B-32250.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania Robót
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
a) układarek lub równiarek do rozkładania kruszywa,
b) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych
powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4.

4.2. Transport materiałów
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem
i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót
Ogólne zasady wykonania Robót podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5.

5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być wyprofilowane, równe i czyste. Wszelkie wady podłoża należy usunąć
w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

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

poszczególnych

frakcji

na

nie

dopuszcza

drodze.

się

Mieszanka

wytwarzania

po

mieszanki

wyprodukowaniu

przez

powinna

mieszanie

być

od

razu

transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu
i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. 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 (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.
Wskaźnik

zagęszczenia

podbudowy

wg

BN-77/8931-12

powinien

odpowiadać

przyjętemu

poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1.
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5.5. Odcinek próbny- nie wykonuje się

5.6. 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.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do Robót
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania Robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru w celu akceptacji
materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej
SST.

6.3. Badania w czasie Robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 3.

Tablica 3. Częstotliwość ora zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie
Częstotliwość badań
Minimalna
Lp.

liczba

badań

na Maksymalna

dziennej działce roboczej

Wyszczególnienie badań

powierzchnia
podbudowy
przypadająca na jedno
badanie (m2)

1

Uziarnienie mieszanki

2

Wilgotność mieszanki

3

Zagęszczenie warstwy

4

Badanie właściwości kruszywa wg dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa

2

100
1 próbka na 100 m2

tablicy 1, pkt 2.3.2

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy
pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Dopuszcza się, za zgodą
Inżyniera/Inspektora,

pobieranie

próbek

ze

środków

transportowych

na

terenie

wytwórni

mieszanki. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi.
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6.3.3. Wilgotność mieszanki
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%. Wilgotność należy określić
według PN-B-06714-17.

6.3.4. Zagęszczenie podbudowy
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika
zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12. 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”- część 2 pkt. 2.4.4, nie rzadziej niż 10 razy na 10
000 m2, lub według zaleceń Inspektora nadzoru. Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej
mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego
modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E2
E1

≤ 2,2

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

6.4. Wymagania dotyczące wykonanej podbudowy
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano
w tablicy 4.

Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie
Lp.
1
2
3
4
5
6

Wyszczególnienie
badań
pomiarów
Szerokość podbudowy
Równość podłużna
Równość poprzeczna
Spadki poprzeczne
Rzędne wysokościowe
Grubość podbudowy

i

Minimalna częstotliwość badań i
pomiarów
co 10m
co 10m
co 10m
co 10m
co 10m
Podczas budowy:
w 3 punktach na każdej działce roboczej,
lecz nie rzadziej niż raz na 1000 m2

7

Nośność podłoża

Podczas budowy:
w 3 punktach na każdej działce roboczej,
lecz nie rzadziej niż raz na 1000 m2
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6.4.2. Szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.
Szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25
cm lub o wartość wskazaną na przekroju normalnym.

6.4.3. Równość podbudowy
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z BN-68/8931-04.
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności podbudowy nie
mogą przekraczać:
-

10 mm dla podbudowy zasadniczej,

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z dokumentacją wykonawczą, z tolerancją
± 0,5 %.

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny
przekraczać + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Grubość podbudowy
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż:
-

dla podbudowy zasadniczej ±10%,

6.4.7. Nośność podbudowy
-

moduł

odkształcenia

wg

„Instrukcji

badań

podłoża

gruntowego

budowli

drogowych

i mostowych”- część 2 pkt. 2.4.4 powinien być zgodny z podanym w tablicy 5,
-

ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 powinno być zgodne z podanym w tablicy 5.

Tablica 5. Cechy podbudowy
Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa z
kruszywa o

Wskaźnik

Maksymalne ugięcie

Minimalny moduł odkształcenia

wskaźniku wnoś

zagęszczenia

sprężysta pod kołem, mm

mierzony płytą o średnicy 30 cm, MPa

nie mniejszym

IS nie

niż , %

mniejszy niż

120

40 kN

50kN

1,10

1,20

1,03

od pierwszego

od drugiego

obciążenia E1

obciążenia E2

100

180

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie
6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm,
wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej
warstwy

jest

niedopuszczalne.

Jeżeli

szerokość

podbudowy

jest

mniejsza

od

szerokości

projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca

57

D-04.04.02

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. Niewłaściwa grubość podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora nadzoru, uzupełnione nowym materiałem
o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca
wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych Robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości
warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewłaściwa nośność 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 przez Wykonawcę podbudowy.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką

obmiarową

jest

m2

(metr

kwadratowy)

podbudowy

z

kruszywa

łamanego

stabilizowanego mechanicznie o grubości 10 lub 15 cm.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót
Ogólne zasady odbioru Robót podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8.

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór

podbudowy

z

kruszywa

łamanego

stabilizowanego

mechanicznie

jest

dokonywany

na zasadach odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu. Roboty uznaje się za zgodne
z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

8.3. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia wad i usterek
W przypadku wystąpienia wad lub usterek Wykonawca robót powinien usunąć je w terminie
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru tak aby nie wstrzymywać postępu prac.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne"
pkt. 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:
-

prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

-

oznakowanie Robót,

-

sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,

-

przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,

-

dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

-

rozłożenie mieszanki,

-

zagęszczenie rozłożonej mieszanki,

-

przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w SST,

-

utrzymanie podbudowy w czasie Robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
10.1 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
10.2 PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych
10.3 PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
10.4 PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn
10.5 PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
10.6 PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
10.7

PN-B-06714-19

Kruszywa

mineralne.

Badania.

Kruszywa

mineralne.

Badania.

Oznaczanie

mrozoodporności

metodą

bezpośrednią
10.8

PN-B-06714-26

Oznaczanie

zawartości

zanieczyszczeń

organicznych
10.9 PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową
10.10 PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
10.11 PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego
10.12 PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles
10.13 PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne
10.14 PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
10.15 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw
10.16 PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
10.17 BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego
10.18 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
10.19 BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym
10.20 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
10.21 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa
1997.
10.22 Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych”- część 2, GDDP,
1998.
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WYRÓWNANIE PODBUDOWY BETONEM ASFALTOWYM
1. WSTĘP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem wyrównania poprzecznego i podłużnego podbudowy mieszankami
mineralno-asfaltowymi w ramach zadań:
1)

Utwardzenie istniejącego placu przy budynku OSP Domaradz – Poręby na dz. nr ewid. 6137,

2)

Remont istniejącej drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Baryczy,

3)

Przebudowa drogi nr ewid. 1905, 2000 w miejscowości Golcowa,

4)

Utwardzenie istniejącego placu przy Szkole Podstawowej w Baryczy na dz. nr ewid. 2333/2.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wyszczególnionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte

w niniejszej

specyfikacji

dotyczą zasad

prowadzenia robót

związanych

z wykonaniem wyrównania poprzecznego i podłużnego podbudowy mieszankami mineralnoasfaltowymi.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Warstwa wyrównawcza - warstwa o zmiennej grubości układana na istniejącej warstwie
w celu wyrównania jej nierówności w profilu podłużnym i poprzecznym.

1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz w ST D-05.03.05
„Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 1.4.

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

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
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2.2. Kruszywo
Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy wyrównawcze, wykonywanych i wbudowywanych
na gorąco, należy stosować kruszywa spełniające wymagania określone w ST D-05.03.05
„Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 2.
2.3. Wypełniacz
Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy wyrównawcze należy stosować wypełniacz
wapienny spełniający wymagania podane w ST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego”
pkt 2.

2.4. Lepiszcza
Lepiszcza powinny spełniać wymagania określone w ST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu
asfaltowego” pkt 2.

2.5. Składowanie materiałów
Dostawy i składowanie kruszyw, wypełniaczy i lepiszcz powinny być zgodne z wymaganiami
określonymi w ST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 2.

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

3.2. Sprzęt do wykonania robót
Sprzęt do wykonania warstw wyrównawczych z mieszanek mineralno-asfaltowych został określony
w ST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Transport kruszyw, wypełniacza i lepiszcz powinien spełniać wymagania określone w ST D-05.03.05
„Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 4.

4.3. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej
Transport

mieszanki

mineralno-asfaltowej

powinien

spełniać

wymagania

określone

w

ST

D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
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5.2. Projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych
Zasady

projektowania

mieszanek

mineralno-asfaltowych

są

określone

w

ST

D-05.03.05

„Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5.

5.3. Produkcja mieszanki mineralno-bitumicznej
Zasady produkcji, dozowania składników i ich mieszania są określone w ST D-05.03.05
„Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5.

5.4. Zarób próbny
Zasady wykonania i badania podano w ST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5.

5.5. Przygotowanie powierzchni podbudowy pod wyrównanie profilu masą mineralnoasfaltową
Przed przystąpieniem do wykonywania wyrównania poprzecznego i podłużnego powierzchnia
podbudowy powinna zostać oczyszczona z luźnego kruszywa, piasku oraz skropiona bitumem.
Warunki

wykonania

oczyszczenia

i

skropienia

podbudowy

podane

są

w

ST

D-04.03.01

„Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych”. Powierzchnię podbudowy, na której grubość warstwy
wyrównawczej byłaby mniejsza od grubości minimalnej układanej warstwy wyrównawczej, należy
sfrezować na głębokość pozwalającą na jej ułożenie.

5.6. Układanie i zagęszczanie warstwy wyrównawczej
Minimalna grubość warstwy wyrównawczej uzależniona jest od grubości kruszywa w mieszance.
Największy wymiar ziarn kruszywa nie powinien przekraczać 0,5 grubości układanej warstwy. Przed
przystąpieniem do układania warstwy wyrównawczej Wykonawca powinien wyznaczyć niweletę
układanej warstwy wzdłuż krawędzi podbudowy lub jej osi za pomocą stalowej linki, po której
przesuwa się czujnik urządzenia sterującego układarką.
Maksymalna grubość układanej warstwy wyrównawczej nie powinna przekraczać 8 cm. Przy
grubości przekraczającej 8 cm warstwę wyrównawczą należy wykonać w dwu lub więcej warstwach
nie przekraczających od 6 do 8 cm.
Warstwę wyrównawczą układa się według zasad określonych w ST D-05.03.05 „Nawierzchnia
z betonu asfaltowego” pkt 5.
Zagęszczenie

warstwy

wyrównawczej

z

mieszanki

mineralno-asfaltowej

wyprodukowanej

i wbudowanej na gorąco odbywa się według zasad podanych w ST D-05.03.05 „Nawierzchnia z
betonu asfaltowego” pkt 5.
Ze względu na zmienną grubość zagęszczanej warstwy wyrównawczej Wykonawca robót, na
podstawie przeprowadzonych prób, przedstawi Inżynierowi do akceptacji sposób zagęszczania
warstw wyrównawczych w zależności od ich grubości.

5.7. Utrzymanie wyrównanej podbudowy
Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie wyrównanej podbudowy we właściwym stanie,
aż do czasu ułożenia na niej następnych warstw nawierzchni. Wszelkie uszkodzenia podbudowy
Wykonawca naprawi na koszt własny.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania zgodnie z ustaleniami
zawartymi w ST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 6, w zakresie obejmującym
badania warstw leżących poniżej warstwy ścieralnej.

6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy podano w ST
D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 6.

6.4.Wymagania dotyczące cech geometrycznych wykonanego wyrównania podbudowy
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych wykonanego wyrównania
powinny być zgodne z określonymi w ST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 6.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest t (tona) wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją wykonawczą, SST i wymaganiami
Inżyniera/Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt. 6
dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Roboty związane z wykonaniem wyrównania podbudowy należą do robót ulegających zakryciu.
Zasady ich odbioru są określone w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt. 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 t wyrównania podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową obejmuje:

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− dostarczenie materiałów,
− wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej,
− transport mieszanki na miejsce wbudowania,
− posmarowanie gorącym bitumem krawędzi urządzeń obcych,
− rozścielenie i zagęszczenie mieszanki zgodnie z założonymi spadkami i profilem,
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
−
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy i przepisy związane z wykonaniem wyrównania podbudowy

mieszankami mineralno-

asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi na gorąco są podane w STD-05.03.05 „Nawierzchnia
z betonu asfaltowego” pkt 10.
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D-05.03.05. NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego dla zadań:
1)

Utwardzenie istniejącego placu przy budynku OSP Domaradz – Poręby na dz. nr ewid. 6137,

2)

Remont istniejącej drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Baryczy,

3)

Przebudowa drogi nr ewid. 1905, 2000 w miejscowości Golcowa,

4)

Utwardzenie istniejącego placu przy Szkole Podstawowej w Baryczy na dz. nr ewid. 2333/2.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa

Specyfikacja

Techniczna

(ST)

stosowana

jest

jako

dokument

przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót które zostaną wykonane w ramach zadania
wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą robót wymienionych w pkt. 1.1. i obejmują wykonanie
niżej wymienionych warstw konstrukcyjnych:
•

warstwa wiążąca z mieszanki mineralno – asfaltowej o uziarnieniu 0/16, asfalt D 50/70:
- grubości 4 cm,

•

warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – asfaltowej o uziarnieniu 0/12,8, asfalt D 50/70:
- grubości 3 cm,
- grubości 5 cm,

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST
D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 2.

2.2. Asfalt
Do betonów asfaltowych na warstwę wiążącą i ścieralna należy stosować asfalt drogowy 50/70,
wg PN-EN-12591:2002 spełniający wymagania podane w tabeli 1

65

D-05.03.05

Tabela 1 - Wymagania wobec asfaltu D50/70
Lp.
1

Właściwości

Asfalt

Metoda badania
o

Penetracja w 25 C 0,1 mm
oC

50/70

PN-EN 1426

46÷54

PN-EN 1427

230

PN-EN 22592

99

2

Temperatura mięknienia,

3

Temperatura zapłonu , nie mniej niż oC

4

Zawartość składników rozpuszczalnych, nie mniej niż PN-EN 12592

0,5

% m/m
5

Zmiana masy postarzeniu (ubytek lub przyrost), nie PN-EN 12607-1

50

więcej niż % m/m
6

Pozostała penetracja postarzeniu, nie mniej niż %

PN-EN 1426

48

7

Temperatura mięknienia postarzeniu, nie mniej niż oC

PN-EN 1427

2,2

8

Zawartość parafiny, nie więcej niż %

PN-EN 12606-1

9

9

Wzrost

temperatury

więcej niż
10

mięknienia

postarzeniu,

nie PN-EN 1427

-8

oC

Temperatura łamliwości, nie więcej niż oC

PN-EN 12593

2.3. Kruszywo
W zależności od kategorii ruchu należy stosować kruszywa spełniające odpowiednie wymagania
podane w tabeli 3.

Tabela 3 - Wymagania wobec kruszywa i wypełniacza
Lp.
1.

Rodzaj materiału
Nr normy

w-wa wiążąca

w-wa ścieralna

KR1 – KR2

KR1 – KR2

Kruszywo łamane granulowane wg
PN-B-11112:1996:
a./ z litego surowca skalnego, ze
kl. I; II; gat. 1, 2

kl. I; II; gat. 1, 2

- magmowych i przeobrażeniowe

jw.

jw.

- osadowych

j.w

jw.

skał:

b./ z surowca sztucznego – żużle
pomiedziowe i stalownicze
2.

Grys i żwir kruszony

wg WT/MK-CZDP 84

wg WT/MK-CZDP 84

3.

Piasek wg PN-B-11113:1996

kl. I; II; gat. 1, 2

gat. 1, 2

1)

Tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I, gat. 1

2) Tylko dolomity kl. i, gat. 1 w ilości ≤ 50% (m/m) we frakcji grysowej w mieszance z innymi
kruszywami, w ilości ≤ 100% (m/m) we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez
ograniczenia

ilościowego.

Składowanie

kruszywa

powinno

się

odbywać

w

warunkach

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub
jego frakcjami.
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2.4. Wypełniacz
Należy stosować wypełniacz wapienny, spełniający wymagania określone w PN-S-96504:1961 dla
wypełniacza podstawowego.

2.5. Środek adhezyjny
Środek adhezyjny należy stosować w przypadku, gdy przyczepność asfaltu do kruszywa, oznaczona
zgodnie z PN-84/B-06714.22, jest mniejsza niż 80 %, względnie, gdy spadek stabilności próbek
wykonanych wg metody Marshalla, a przechowywanych 48 h w wodzie o temp. 60oC (a następnie
wysuszonych) przekracza 10%. Mogą być stosowane jedynie środki adhezyjne posiadające
aprobatę techniczną IBDiM i atest producenta. Środki adhezyjne należy stosować zgodnie
z warunkami podanymi w Aprobacie Technicznej.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 3.

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przystępując do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
•

wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym, do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych,

•

układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego,

•

skrapiarek,

•

walców lekkich, średnich i ciężkich,

•

walców stalowych gładkich,

•

walców ogumionych,

•

samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym lub termosów.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 4.

4.2. Transport materiałów
4.2.1 Asfalt
Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w Aprobacie Technicznej i zaleceniami
producenta.

4.2.2 Wypełniacz
Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przeznaczonych do przewozu materiałów sypkich,
umożliwiających rozładunek pneumatyczny. Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi
środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków.
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4.2.3 Kruszywo
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4 Mieszanka betonu asfaltowego
Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi wyposażonymi
w pokrowce brezentowe. W czasie transportu mieszanka powinna być przykryta pokrowcem. Czas
transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godziny z jednoczesnym
spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca się stosowanie samochodów
termosów z podwójnymi ściankami skrzyni wyposażonej w system grzewczy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno – asfaltowej
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem/Inspektorem nadzoru,
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Inspektorowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralnoasfaltowej

oraz

wyniki

badań

laboratoryjnych

i

próbki

materiałów

pobrane

w obecności

Inżyniera/Inspektora.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na :
•

doborze składników mieszanki mineralnej,

•

doborze optymalnej ilości asfaltu

•

określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek
mineralnych betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tabeli 4.

Tabela 4 - Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej oraz
orientacyjne zawartości asfaltu
wiążąca

ścieralna

KR 1 – KR2

KR 1 – KR 2

0/16 mm

0/12,8 mm

25,0

100

100

20,0

100

100

16,0

90 – 100

100

12,8

80 – 100

85-100

9,6

69 – 100

70-100

8,0

62 – 93

62-84

6,3

56 – 87

55-76

4,0

45 – 76

45-65

2,0

35 – 64

35-55

oczko sita
Przechodzi przez:
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(zawartość frakcji
grysowej) >2,0mm

(45-65)

36 – 65

0,85

26 – 50

25-45

0,42

19 – 39

18-38

0,30

17 – 33

15-35

0,18

13 – 25

11-28

0,15

12 – 22

9-25

7 – 11

3-9

5.0 – 6.5

4.3 – 5.8

0,075
Orientacyjna

zawartość

asfaltu w mieszance min.asf., %, m/m

Tabela 5 - Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych
Lp.
1

Właściwości
Moduł sztywności pełzania1), MPa
60oC,

kN

ścieralna

wiążąca

≥14,0

≥16,0

≥ 10

≥ 112)

2)

2

Stabilność wg Marshalla w temperaturze

3

Odkształcenie próbek j.w., mm

2,0÷4,5

1,5÷4,0

4

Wolna przestrzeń w próbkach j.w.,%, v/v

2,0÷4,0

4,0÷8,0

5

Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach j.w., %

78 - 86

≤75,0

6

Wskaźnik zagęszczenia warstwy, %

≥ 98,0

≥ 98,0

7

Wolna przestrzeń w warstwie v/v ,%

3,0÷5,0

4,5÷9,0

1) – oznaczony wg wytycznych – IBDiM, Zeszyt nr 48, dotyczy tylko fazy projektowania recepty
2) – zagęszczanie próbek 2 x 75 uderzeń ubijaka

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym zapewniającej
prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury
składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. Dozowanie składników powinno być wagowe
i zautomatyzowane oraz zgodne z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy
uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zależności od temperatury. Tolerancje dozowania składników
mogą wynosić nie więcej niż ±2% w stosunku do masy składnika. Jeżeli jest przewidziane dodanie
środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do asfaltu w sposób i w ilościach określonych
w recepcie.
Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania,
zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ±5oC.
Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna być zgodna z Aprobatą Techniczną
i zaleceniami producenta asfaltu.
Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby po dodaniu wypełniacza i asfaltu uzyskać
właściwą temperaturę mieszanki mineralno-asfaltowej.
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Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna być zgodna
z Aprobatą Techniczną i zaleceniami producenta asfaltu.

5.4. Przygotowanie podłoża
Podłoże pod warstwę ścieralną stanowi warstwa podbudowy.
Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe.
Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta.
Nierówności podłoża nie powinny być większe od podanych w tabeli 6.

Tabela 6 - Maksymalne nierówności podłoża, mm
Lp.

Przeznaczenie

1

Podłoże pod warstwę

Droga, place

ścieralną

wiążącą

12

15

W przypadku gdy nierówności podłoża są większe od podanych w tabeli 6, podłoże należy
wyrównać poprzez frezowanie lub/i ułożenie warstwy wyrównawczej. Przed rozłożeniem warstwy
nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją asfaltową. Zalecane ilości asfaltu
po odparowaniu wody z emulsji podano w tabeli 7.

5.5. Warunki przystąpienia do robót
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia w ciągu
doby była nie niższa od +10oC. Nie dopuszcza się układania warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V>16 m/s).

5.6. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego
Mieszanka

mineralno-asfaltowa

powinna

być

wbudowana

układarką

wyposażoną

w

układ

z automatycznym sterowaniem grubości warstwy. Temperatura mieszanki wbudowywanej nie
powinna być niższa od minimalnej temperatury określonej przez producenta lepiszcza dla
mieszanki wytwarzanej.
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna być zgodna z Aprobatą
Techniczną i zaleceniami producenta asfaltu.
Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Wskaźnik zagęszczenia
ułożonej warstwy powinien być ≥ 98,0 %.
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równoległe lub prostopadłe do osi
drogi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej
15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym
poziomie.
Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kuczukową.
Sposób wykonania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez Inżyniera/Inspektora
nadzoru.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania pełne lepiszcza, wypełniacza
oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki
tych badań Inżynierowi/Inspektorowi do akceptacji. Badania pełne należy także wykonać przy
zmianie pochodzenia materiału. W takim przypadku powinna zostać również opracowana nowa
recepta laboratoryjna na mieszankę mineralno-asfaltową.

6.3. Badania w czasie robót
6.3.1 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość badań zostaną uzgodnione z Inżynierem/Inspektorem nadzoru i zapisane w PZJ.

6.3.2 Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej
Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg Zeszytu 64
IBDiM 2002 r – „Procedury badań i projektowania składu i kontroli mieszanek mineralnoasfaltowych”. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną, z tolerancją podaną w tabeli 9.
Dopuszcza się wykonanie badań innymi równoważnymi metodami.

6.3.3 Badanie właściwości asfaltu
Dla każdej cysterny należy wykonać badania sprawdzające w zakresie:
-

penetracji w temp. 25 oC,

-

temperatury mięknienia PiK.

Asfalt z dostawy należy uznać za przydatny do produkcji przy równoczesnym spełnieniu
następujących warunków:
-

wyniki badań sprawdzających jw. są zgodne z wymaganiami określonymi w pkt. 2.2 ,

-

wyniki badań pełnych wykonanych przez producenta asfaltu, stanowiące atest załączony do
dostawy, są zgodne z wymaganiami określonymi w pkt. 2.2.

6.3.4 Badanie właściwości wypełniacza
Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić właściwości wypełniacza w zakresie:
-

uziarnienia,

-

wilgotności.

6.3.5 Badanie właściwości kruszywa
Przy każdej zmianie kruszywa należy określić klasę i gatunek kruszywa.

6.3.6 Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury
na skali odpowiedniego termometru zamocowanego na otaczarce. Temperatura powinna być
zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej.

71

D-05.03.05

6.3.7 Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar

temperatury

mieszanki

mineralno-asfaltowej

polega

na

kilkakrotnym

zanurzeniu

termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. Temperatura może być również odczytywana
lub rejestrowana automatycznie z urządzenia pomiarowego zainstalowanego w otaczarce.
Dokładność pomiaru ±2oC. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie.

6.3.8 Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu
w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowania.

6.3.9 Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej
Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych metodą
Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną i wymaganiami niniejszej ST.

6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego
6.4.1 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
należy uzgodnić z Inżynierem/Inspektorem i zapisać w PZJ.

6.4.2 Szerokość warstwy
Szerokość warstwy z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją projektową,
z tolerancją +5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej, nie ograniczonej krawężnikiem
lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być szersza z każdej strony co najmniej
o grubość warstwy na niej położonej, nie mniej jednak niż 5 cm.

6.4.3 Równość warstwy
Nierówności podłużne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04
nie powinny być większe od podanych w tabeli 10.

Tabela 10. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm
Lp.

Przeznaczenie

2

Droga, place

Warstwa
ścieralna

Wiążąca

9

12

6.4.4 Spadki poprzeczne warstwy
Spadki

poprzeczne

warstwy z betonu asfaltowego

powinny być zgodne

z dokumentacją

wykonawczą, z tolerancją ±0,5%.

6.4.5 Grubość warstwy
Grubość warstwy powinna być zgodna z dokumentacją wykonawczą, z tolerancją ±10%.
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6.4.6 Złącza podłużne i poprzeczne
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi.
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej
15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym
poziomie.

6.4.7 Krawędź, obramowanie warstwy
Krawędzie warstwy powinny być wyprofilowane, a w miejscach gdzie zaszła konieczność obcięcia –
pokryte asfaltem.

6.4.8 Wygląd warstwy
Wygląd

warstwy

z

betonu

asfaltowego

powinien

mieć

jednorodną

teksturę,

bez

miejsc

przeasfaltowanych porowatych, łuszczących się i spękanych.

6.4.9 Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie
Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi
w recepcie laboratoryjnej i ST.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego
z rozróżnieniem na grubość warstwy, jej uziarnienie i rodzaj asfaltu.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Wykonana warstwa podlega odbiorowi wg zasad określonych w ST D-00.00.00. „Wymagania
ogólne” pkt. 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją wykonawczą i ST, jeżeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 i PN-S-96025:2000 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega warstwa wiążąca. Zasady jej odbioru
są określone w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 8.2.

8.3. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia wad i usterek
W przypadku wystąpienia wad lub usterek Wykonawca robót powinien usunąć je w terminie
zaakceptowanym przez Inżyniera/Inspektora tak aby nie wstrzymywać postępu prac.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne”
pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 wykonanej warstwy obejmuje:
-

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-

oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

-

zakup i dostarczenie materiałów do wytwórni,

-

opracowanie recepty laboratoryjnej,

-

wytworzenie mieszanki mineralno-bitumicznej,

-

transport mieszanki do miejsca wbudowania,

-

posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników,

-

rozłożenie i zagęszczenie mieszanki,

-

obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem,

-

przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w ST.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
10.1PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.
10.2 PN-EN 12591:2002- notyfikacja EN 12591:1999
10.3 PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i
mieszanka
10.4 PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.
10.5 PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.
10.6 PN-B-11115:1998 Kruszywa

mineralne.

Kruszywa

sztuczne

z

żużla

stalowniczego

do

nawierzchni drogowych
10.7 PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport.
10.8 PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych.
10.9 BN-68/8931-04

Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.

10.2. Inne dokumenty
10.10Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM 1997 r.
10.11Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99 – Zeszyt 60 IBDiM
1999r.
10.12 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych produkowanych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa,
1984 r..
10.13 Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe.
Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych
metodą pełzania pod obciążeniem statycznym. – Zeszyt 48 IBDiM 1995 r.
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10.14 Procedury badań i projektowania składu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych – Zeszyt
64 IBDiM 2002 r.
10.15 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43
z 1999 r., poz. 430).
10.16 Pismo GDDKiA-BRI 3/211/4/3 z dnia 20.10.2003 r.
10.17 Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe TWT-PAD-2003 – Zeszyt 65
IBDiM 2003 r.
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D-06.01.01
PLANTOWANIE POWIERZCHNI I SKARP

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z plantowanie powierzchni i skarp w ramach zadań:
1)

Utwardzenie istniejącego placu przy budynku OSP Domaradz – Poręby na dz. nr ewid. 6137,

2)

Remont istniejącej drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Baryczy,

3)

Przebudowa drogi nr ewid. 1905, 2000 w miejscowości Golcowa,

4)

Utwardzenie istniejącego placu przy Szkole Podstawowej w Baryczy na dz. nr ewid. 2333/2.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte

w niniejszej

specyfikacji

dotyczą zasad

prowadzenia robót

związanych

z wykonaniem plantowania i wyrównania powierzchni i skarp przy wykonanych robotach.

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty pomiarowe dla potrzeb
robót oraz wszelkie koszty z tym związane obciążają Wykonawcę i powinny być wliczone w cenę
umowną.

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

2.2 Materiał do plantowania
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu plantowania i wyrównania powierzchni i skarp przy
wykonanych robotach, są:
– grunt z odkładu,
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2.2.1 Grunt z odkładu
Do wyrównania powierzchni skarp należy użyć ziemię roślinną zdjętą z pasa robót ziemnych
i składowaną zgodnie z ST D-01.02.02 zdjęcie warstwy humusu wraz z darniną.
• ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości,
• ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być
zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie została
wyprodukowana, zdolność kiełkowania.

2.2.2. Inne materiały - nie występują.

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

3.2. Sprzęt do plantowania
Do wykonania robót należy stosować:
- koparko - ładowarki,
- taczki,
- łopaty i grabki.

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

4.2. Transport materiałów
Transport gruntu może być wykonany dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez
Inżyniera/Inspektora.
W trakcie załadunku gruntu Wykonawca powinien usunąć z gruntu zanieczyszczenia obce korzenie, kamienie itp.

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

5.2. Plantowanie
Wykonawca wyrówna skarpy ziemią z odkładu zachowując nachylenie zgodnie z dokumentacją.
Wyrównywanie gruntem z odkładu powinno być wykonywane od dolnej krawędzi skarpy
prowadzone w górę. Warstwę ziemi roślinnej należy lekko zagęścić. Do wyrównania będzie użyta
ziemia urodzajna, uprzednio zdjęta z pasa robót złożony w pryzmach w pobliżu prowadzonych
robót.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola w czasie wykonywania robót
Kontrola w czasie wykonywania robot polega na sprawdzeniu równości i stanu zagęszczenia
wbudowanego materiału.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2) wyplantowanej powierzchni.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

8.2. Sposób odbioru robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją wykonawczą, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne.
Roboty zanikające nie występują.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 metra kwadratowego (m2) wyplantowanej powierzchni obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- dostarczenie humusu,
- wbudowanie humusu,
- kontrolę prawidłowości wykonania robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Ogólne specyfikacje techniczne
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne
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UZUPEŁNIENIE POBOCZY

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Zakres stosowania SST Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z uzupełnieniem poboczy w ramach zadań:
1)

Utwardzenie istniejącego placu przy budynku OSP Domaradz – Poręby na dz. nr ewid. 6137,

2)

Remont istniejącej drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Baryczy,

3)

Przebudowa drogi nr ewid. 1905, 2000 w miejscowości Golcowa,

4)

Utwardzenie istniejącego placu przy Szkole Podstawowej w Baryczy na dz. nr ewid. 2333/2.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót które zostaną wykonane w ramach zadania wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót ujętych w SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem/uzupełnieniem
poboczy z kruszywa łamanego

0/31,5

mm

gr. 7cm

stabilizowanego mechanicznie

na podstawie

dokumentacji wykonawczej - przedmiaru robót.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z normami, wytycznymi i określeniami podanymi w SST
D-00.00.00. "Wymagania ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 2.

2.2. Kruszywo do wykonania poboczy
Materiałem do wykonania poboczy powinno być kruszywo łamane 0/31,5 mm, zgodnym z ST D-04.04.02
„Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie”.

3. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 3.
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3.2. Sprzęt do wykonania poboczy
Do uzupełnienia poboczy kruszywem łamanym należy stosować :
•

małe walce wibracyjne do zagęszczania kruszywa.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dla transportu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 4.

4.2. Transport kruszywa
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu gwarantującymi zabezpieczenie
kruszywa przed rozsypywaniem, wysychaniem i segregacją.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 5.

5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże pod uzupełnienia pobocza stanowi istniejące pobocze ziemne. Przygotowanie podłoża polega na
usunięciu zanieczyszczeń, humusu i nadmiaru gruntu oraz wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoża do
uzyskania wskaźnika zagęszczenia równego 1,00.

5.3. Transport i rozściełanie kruszywa
Należycie wymieszane i zwilżone kruszywo dostarczać na budowę w warunkach zabezpieczających je
przed wysychaniem i segregacją. Kruszywo rozściełać ręcznie po sprawdzeniu prawidłowości wykonania
podłoża.

5.4. Profilowanie
Przed zagęszczeniem rozścielane kruszywo profilować do spadków poprzecznych i pochyleń podłużnych
wymaganych w Dokumentacji Wykonawczej. W czasie profilowania należy wyrównać lokalne zagłębienia.

5.5. Zagęszczenie
Natychmiast po wyprofilowaniu warstwy należy przystąpić do jej zagęszczania. Jakiekolwiek nierówności
lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. W miejscach
niedostępnych dla walców warstwa powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi lub ubijakami
mechanicznymi.
Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,00.
Wskaźnik zagęszczenia należy ustalić zgodnie z BN-77/8931-12.
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej. Jeżeli materiał
został nadmiernie nawilgocony powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzenie. Jeżeli
wilgotność materiału jest niższa od optymalnej, materiał powinien być zwilżony wodą i równomiernie
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wymieszany. Wilgotność przy zagęszczaniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż
20% jej wartości.

5.6. Wymagania jakościowe wykonania poboczy
5.6.1. Równość w przekroju podłużnym
Odchylenie profilu podłużnego poboczy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, mierzone czterometrową
łatą, nie powinny przekraczać 10 mm .

5.6.2. Zgodność spadku i równości poprzecznej
Na odcinkach prostych stosuje się spadki poprzeczne - 6,0 %, a na łukach - przechyłki zgodnie z
Dokumentacją Wykonawczą.
Różnice wartości wykonanych spadków poprzecznych, w stosunku do projektowanych nie powinny
przekraczać wartości bezwzględnej spadku więcej niż o ± 0,5 %. Odchylenia równości profilu poprzecznego
mierzone łatą profilową z poziomicą, nie powinny przekraczać 10 mm.

5.6.3. Szerokość poboczy
Odchylenia szerokości, mierzone prostopadle do osi drogi nie powinny przekraczać ± 5 cm w stosunku do
Dokumentacji Wykonawczej.

5.6.4. Zagęszczanie poboczy
Wskaźnik zagęszczenia powinien być nie mniejszy niż 1,0 zagęszczenia maksymalnego określonego metodą
normalną Proctora wg PN-88/B-04481 (metoda II).
W przypadku, gdy warstwa jest wykonana z kruszywa grubego o uziarnieniu powyżej 20 mm i określenie
wskaźnika zagęszczenia jest niemożliwe, zagęszczenie kontroluje się pośrednio przez sprawdzenie modułu
odkształcenia z wymaganiami podanymi w BN-64/8931-02.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne"

6.2. Badania kontrolne przed wykonaniem poboczy
Obejmują one:
(a) kontrolę jakości materiałów w okresie dostaw i przygotowania mieszanki - wg p. 2.2
(b) kontrolę jakości wykonania podłoża - polegającą na sprawdzeniu zgodności:
•

spadków poprzecznych,

pochyleń podłużnych oraz równości podłoża - w sposób ciągły, nie

rzadziej niż co 100 m
•

zagęszczenia podłoża - co najmniej w 2 przekrojach na działce roboczej z wymaganiami dla
podłoża
wg

p.5.2. W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji - usterki w wykonaniu podłoża

należy usunąć.
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6.3. Kontrola jakości poboczy w czasie budowy
6.3.1. Zakres badań
Badania w czasie budowy polegają na sprawdzeniu na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych
materiałów i zgodności wykonywanych robót z Dokumentacją Wykonawczą i ST. Badania przeprowadza się
dwa razy dziennie na działce roboczej.
6.3.2. Kontrola uziarnienia
Kontrola uziarnienia rozłożonego kruszywa powinna być przeprowadzana dwukrotnie na każdej
dziennej działce roboczej za pomocą analizy sitowej na dwóch pobranych z podbudowy próbkach o
ciężarze 5 kG dla kruszywa o średnicy największego ziarna do 40 mm i ciężarze 10 kG dla kruszywa
grubszego. Wyniki powinne być zgodne z PN-91/B-06714/15.

6.3.3. Kontrola zagęszczania poboczy
Zagęszczanie, w przypadku możliwości wykonania badań wg BN-77/8931-12, należy kontrolować w
analogiczny sposób jak w 5.6.4. Wskaźnik zagęszczenia podbudowy powinien być zgodny z 5.6.4

6.3.4. Kontrola szerokości
Kontrola szerokości polega na bezpośrednich pomiarach, przynajmniej w 10 miejscach na 1 km.
Wyniki powinne być zgodne z 5.6.3.

6.3.5. Kontrola spadków poprzecznych oraz równości.
Równość w przekroju podłużnym sprawdza się co najmniej w dwóch miejscach na każdej dziennej
działce roboczej.
Sprawdzenie spadków poprzecznych dokonuje się łatą profilową z poziomicą. Spadki poprzeczne i
równość sprawdza się co najmniej w 5 miejscach na każdej dziennej działce roboczej. Wyniki
pomiarów powinny być zgodne z 5.6.2.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem uzupełnienia poboczy jest metr kwadratowy
[m2] wbudowanego materiału gr. 7 cm.

8.ODBIÓR ROBÓT
8.1.Ogólne zasady odbioru robót
Uzupełnienie poboczy kruszywem podlega odbiorowi częściowemu i końcowemu wg zasad określonych
w ST D-.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją wykonawczą, SST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.
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9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 metra kwadratowego [m2] uzupełnienia poboczy obejmuje:
•

prace pomiarowe,

•

wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża,

•

przygotowanie kruszywa,

•

transport kruszywa na budowę,

•

rozłożenie i zagęszczenie kruszywa,

•

przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w ST,

10.PRZEPISY ZWIĄZANE
[1] BN-64/8933-02

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

[2] BN-68/8931-04

Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą

[3] PN-76/B-06714/00

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego

[4] BN-84/6774-02

Drogi

samochodowe.

Oznaczanie

modułu

odkształcenia

nawierzchni

podatnych przez obciążenie płytą
[5] BN-77/8931-12

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
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D-08.01.01 Krawężniki betonowe
1. WSTĘP
1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej

szczegółowej specyfikacji technicznej (SST), są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru robót związanych z ustawnieniem krawężników betonowych w ramach zadań:
1)

Utwardzenie istniejącego placu przy budynku OSP Domaradz – Poręby na dz. nr ewid. 6137,

2)

Remont istniejącej drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Baryczy,

3)

Przebudowa drogi nr ewid. 1905, 2000 w miejscowości Golcowa,

4)

Utwardzenie istniejącego placu przy Szkole Podstawowej w Baryczy na dz. nr ewid. 2333/2.

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 objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem, kontrolą i odbiorem krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na ławie
betonowej z oporem zgodnie z dokumentacją wykonawczą i przedmiarem.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla
pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót

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

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w

ST

D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2.

Stosowane materiały

Materiałami stosowanymi są:
− krawężniki betonowe 15x30 cm,
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− piasek na podsypkę i do zapraw,
− cement do podsypki i zapraw,
− woda,
− beton do wykonania ławy pod krawężniki.

2.3.

Krawężniki betonowe - klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01.

2.4. Krawężniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1. Kształt i wymiary
Wymiary krawężników betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych podano w tablicy 2.
Rys. 1. Wymiarowanie krawężników
a) krawężnik rodzaju „a”

Tablica 1. Wymiary krawężników betonowych
Typ

Rodzaj

krawężnika

Krawężni

Wymiary krawężników,

cm

l

b

h

c

d

r

100

15

30

min. 3

min. 12

1,0

max. 7

max. 15

ka
U

A

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych
Rodzaj

Dopuszczalna odchyłka, mm

wymiaru

Gatunek 1

Gatunek 2

l

±8

± 12

±3

±3

b,

h

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu,
o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
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Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-80/677503/01, nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych
Dopuszczalna
wielkość wad i
uszkodzeń
Rodzaj wad i uszkodzeń
Gatunek Gatunek
1
2
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm
2
3
Szczerby i uszkodzenia ograniczających powierzchnie górne
niedopuszczalne
krawędzi i naroży
(ścieralne), mm
ograniczających pozostałe
powierzchnie:
- liczba max
2
2
- długość, mm, max
20
40
- głębokość, mm, max
6
10
2.4.3. Składowanie
Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane
według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości.
Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o
wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość
krawężnika.

2.4.4. Beton i jego składniki
2.4.4.1. Beton do produkcji krawężników
Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-B-06250, klasy B 25 i B 30.
W przypadku wykonywania krawężników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa krawężników
powinna być wykonana z betonu klasy B 30.
Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się:
− nasiąkliwością, poniżej 4%,
− ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
− mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250.

2.4.4.2. Cement
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5”
wg PN-B-19701. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08.

2.4.4.3. Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712.
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek.
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2.4.4.4. Woda
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250.

2.5.

Materiały na podsypkę i do zapraw

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712, a
do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.
Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim
klasy nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701.
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250.

2.6.

Materiały na ławy

Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla:
a) ławy betonowej - beton klasy B 15, wg PN-B-06250, którego składniki powinny odpowiadać
wymaganiom punktu 2.4.4,

2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać
wymaganiom BN-74/6771-04 lub aprobaty technicznej.

3. SPRZĘT
3.1.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

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

3.2.

Sprzęt

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:
− betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo piaskowej,
− wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1.

Ogólne wymagania dotyczące transportu

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

Transport krawężników

Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.
Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.
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Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie
transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż
1/3 wysokości tej warstwy.

4.3. Transport pozostałych materiałów
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa
powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Masę zalewową 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 wykonania robót

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

5.2.

Wykonanie koryta pod ławy

Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97
według normalnej metody Proctora.

5.3.

Wykonanie ław

Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02.

5.3.1. Ława betonowa
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich
należy stosować szalowanie.
Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub
bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy
wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym należy stosować co 50 m szczeliny
dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową.
5.4.

Ustawienie krawężników betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania krawężników
Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami
dokumentacji wykonawczej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12
cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku)

może być

zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm.
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Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika
obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym.
Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02.

5.4.2. Ustawienie krawężników na ławie betonowej
Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się

na podsypce z piasku lub na

podsypce cementowo - piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu.

5.4.3. Wypełnianie spoin
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem,
piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych
na ławie betonowej.
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić 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 JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2.

Badania przed przystąpieniem do robót

6.2.1. Badania krawężników
Przed

przystąpieniem

do

robót

Wykonawca

powinien

wykonać

badania

materiałów

przeznaczonych do ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań
Inżynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za
pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami
PN-B-10021.
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy
użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do
badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.
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6.2.2. Badania pozostałych materiałów
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny
obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów
w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne
z pkt. 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie ław
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:
a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją wykonawczą.
Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą.
Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy.
b) Wymiary ław.
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy.
Tolerancje wymiarów wynoszą:
- dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej,
- dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej.
c) Równość górnej powierzchni ław.
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde
100 m ławy, trzymetrowej łaty.
Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm.
d) Zagęszczenie ław.
Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru lub piasku nie
mogą wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego.
e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2 cm na
każde 100 m wykonanej ławy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:
a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ±
1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej,
które wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,

90

D-08.01.01.

c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach
na każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną
powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm,
d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione
całkowicie na pełną głębokość.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2.

Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego wraz z ławą.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.

Ogólne zasady odbioru robót

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

8.2.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
− wykonanie koryta pod ławę,
− wykonanie ławy,
− wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 9.

9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
− wykonanie podsypki,
− wykonanie koryta pod ławę,
− ew. wykonanie szalunku,
− wykonanie ławy,
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− pielęgnacja wykonanej ławy,
− ustawienie krawężników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
− wypełnienie spoin krawężników zaprawą,
− ew. zalanie spoin masą zalewową,
− zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie,
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1.Inne dokumenty
1.Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982
r.
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D-08.03.01. OBRZEŻA BETONOWE
1. WSTĘP
1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z ustawieniem obrzeży betonowych na podsypce cementowo – piaskowej
z oporem w ramach zadań:
1)

Utwardzenie istniejącego placu przy budynku OSP Domaradz – Poręby na dz. nr ewid. 6137,

2)

Remont istniejącej drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Baryczy,

3)

Przebudowa drogi nr ewid. 1905, 2000 w miejscowości Golcowa,

4)

Utwardzenie istniejącego placu przy Szkole Podstawowej w Baryczy na dz. nr ewid. 2333/2.

1.2.

Zakres stosowania ST

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 objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem
betonowego obrzeża chodnikowego zgodnie z dokumentacją wykonawczą i przedmiarem.

1.4.

Określenia podstawowe

1.4.1.

Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.4.

1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-00.00.00
"Wymagania ogólne" pkt 2.

2.2.

Materiały do wykonania obrzeży betonowych

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu obrzeży betonowych według zasad niniejszej Specyfikacji
Technicznej są:

2.2.1. Obrzeża betonowe
Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30x100 cm oraz 6x20x100 cm, gatunku I powinny być wykonane
z betonu klasy B-30 i spełniać warunki zawarte w normach BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04. Każda
dostarczona partia obrzeży betonowych na budowę powinna posiadać atest producenta. Beton użyty
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do elementów prefabrykowanych powinien charakteryzować się nasiąkliwością ≤ 5% oraz mrozoodpornością
i wodoszczelnością zgodnie z normą PN-88/B-06250.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży:
•

na długości ± 8 mm,

•

na szerokości i wysokości ± 3 mm.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży:
•

wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi - 2 mm,

•

szczerby

i

uszkodzenia

krawędzi

i

naroży

ograniczających

powierzchnie

górne

(ścieralne)

-

niedopuszczalne.
Obrzeża należy składować w pozycji budowania.
Składowanie obrzeży powinno być zorganizowane w sposób chroniący materiał przed jego uszkodzeniem
mechanicznym i przed wpływem ewentualnych, szkodliwych czynników zewnętrznych na beton.

2.2.2. Cement
Cement użyty na zaprawę cementową do spoinowania powinien odpowiadać wymaganiom normy
PN-B-19701:1997. Przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08.

2.2.3. Piasek
Piasek do zaprawy powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711.
Piasek na podsypkę i obsypkę powinien spełniać wymagania PN-B-11113:1996.

2.2.4. Woda
Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-88/B-32250.

3. SPRZĘT
3.1.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3.

3.2.

Sprzęt do ustawiania obrzeży

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1.

Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4.

4.2.

Transport obrzeży betonowych

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez
beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. Obrzeża powinny być zabezpieczone przed
przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu.
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4.3.

Transport pozostałych materiałów

Transport pozostałych materiałów podano w SST D-08.01.01 "Krawężniki betonowe".

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.

Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2.

Wykonanie koryta

Koryto pod podłoże należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadać
wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3.

Podłoże pod obrzeże

Podłoże pod ustawienie obrzeża należy wykonać ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po
zagęszczeniu. Podłoże wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie
z polewaniem wodą. Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić 0,95 według normalnej metody Proctora.

5.4.

Ustawienie betonowych obrzeży

Betonowe obrzeża należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością górnej
powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji wykonawczej.
Obrzeża należy układać na podsypce cementowo – piaskowej 1:4. Zewnętrzna i wewnętrzna ściana obrzeża
powinna być obsypana mieszanką cementowo – piaskową 1:4 (opór) i starannie zagęszczona.
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być
wypełnione całkowicie na pełną głębokość.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.

Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6.

6.2.

Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych
do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub
suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów
prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia
odchyłek z dokładnością do 1 mm. Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie
właściwości określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2.
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6.3.

Badania w czasie robót

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:
a) koryta pod podłoże - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podłoża ze żwiru lub piasku zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:
•

linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża,

•

niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości
obrzeża,

•

wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite
wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2.

Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża betonowego.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.

Ogólne zasady odbioru robót

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

8.2.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
•

wykonane koryto,

•

wykonane podłoże,

•

wykonana podsypka,

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje:
−

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

−

dostarczenie materiałów,

−

wykonanie koryta,

−

rozścielenie podłoża ze żwiru lub piasku wraz z zagęszczeniem,

−

rozścielenie podsypki cementowo – piaskowej 1:4,

−

ustawienie obrzeża 8x30x100 lub 6x20x100,

−

wypełnienie spoin,
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−

obsypanie zewnętrznej i wewnętrznej ściany obrzeża obsypką cementowo – piaskową 1:4 (opór) wraz
z zagęszczeniem,

−

wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykły
3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
5. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i
torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i
torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.
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D-08.02.02. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST), są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru wykonania nawierzchni z brukowej kostki betonowej w ramach zadań:
1)

Utwardzenie istniejącego placu przy budynku OSP Domaradz – Poręby na dz. nr ewid. 6137,

2)

Remont istniejącej drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Baryczy,

3)

Przebudowa drogi nr ewid. 1905, 2000 w miejscowości Golcowa,

4)

Utwardzenie istniejącego placu przy Szkole Podstawowej w Baryczy na dz. nr ewid. 2333/2.

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 objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej na zejściu, płytkach odbojowych, placach z kostki brukowej
betonowej gr. 6 cm lub 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego
0/31,5 mm gr. 20cm stabilizowanej mechanicznie.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa -

kształtka wytwarzana

z

betonu metodą wibroprasowania.

Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale
w fazie produkcji. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

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

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Wymagania normowe
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
spełnienie wymagań normy PN-EN-1338:2005 „betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań.”
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2.2.2. Wygląd zewnętrzny
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek
powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać:
−

2 mm, dla kostek o grubości ≤ 80 mm,

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej
Należy stosować kostkę o grubości 60 mm lub 80mm prostokątną 200x100mm w kolorze czerwonym.
Tolerancje wymiarowe wynoszą:
−

na długości

± 3 mm,

−

na szerokości

± 3 mm,

−

na grubości

± 5 mm.

2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie
Wytrzymałość na ściskanie nie powinna być mniejsza niż 50 MPa dla klasy 50, badana na 5-ciu kostkach.

2.2.5. Nasiąkliwość
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosić nie więcej
niż 5%.

2.2.6. Odporność na działanie mrozu
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B06250. Odporność na działanie mrozu po 150 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca,
jeżeli:
−

próbka nie wykazuje pęknięć,

−

strata masy nie przekracza 5%,

−

obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest
większe niż 20%.

2.2.7. Ścieralność
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosić nie więcej
niż 4 mm.

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż
„32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B19701.
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2.3.2. Kruszywo
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda
Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadać
wymaganiom wg PN-B-32250.

2.3.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z receptą
laboratoryjną. Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość
i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce
trwałe zabarwienie. Powinny to być barwniki nieorganiczne.

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

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są duże, można
stosować mechaniczne urządzenia układające. Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe
z osłoną z tworzywa sztucznego. Do wyrównania podsypki można stosować mechaniczne urządzenie
na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach.

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

4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je
w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki
betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.Ogólne zasady wykonania Robót
Ogólne zasady wykonania Robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.
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5.2. Podłoże
Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową.
Podłoże powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami.

5.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową i SST.
Konstrukcja nawierzchni obejmuje ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce
cementowo – piaskowej oraz na podbudowie.
Podstawowe

czynności

przy

wykonywaniu

nawierzchni,

z

występowaniem

podbudowy,

podsypki

i wypełnieniem spoin piaskiem, obejmują:
•

wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 20cm stabilizowanego mechanicznie

•

wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków),

•

przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo – piaskowej 1:4,

•

ułożenie kostek z ubiciem,

•

wypełnienie spoin piaskiem.

5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej to warstwa
kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 20 cm stabilizowana mechanicznie. Należy wykonać zgodny z SST
D-04.04.02 „Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie”.

5.5. Obramowanie nawierzchni
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub SST.
Ustawianie krawężników, obrzeży i ew. wykonanie ścieków przykrawężnikowych powinno być zgodne
z wymaganiami zawartymi w odpowiednich SST. Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed
przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie
pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub
obrzeży.

5.6. Podsypka
Do wykonania podsypki nawierzchni stosuje się podsypkę cementowo-piaskową 1:4.
Wymagania dla materiałów stosowanych na podsypkę powinny być zgodne z pkt. 2 niniejszej SST oraz
z PN-S-96026. Grubość podsypki powinna wynosić 3 cm po zagęszczeniu. Współczynnik wodno-cementowy
dla podsypki cementowo-piaskowej powinien wynosić od 0,20 do 0,25, a wytrzymałość na ściskanie: R7 = 10
MPa, R28 = 14 MPa.
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5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek oraz deseń ich układania powinny być zgodne
z dokumentacją projektową SST, a w przypadku braku wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada
odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inspektorowi nadzoru. Przed ostatecznym zaakceptowaniem
kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, Inspektor nadzoru może polecić Wykonawcy ułożenie
po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej.
Warunki atmosferyczne
Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia.
Ułożenie nawierzchni z kostek
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym
fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której
niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub
mechanicznie.
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod
względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów
i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze.
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby
układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością.
Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio
przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek
i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by
kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy
uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników.
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka
zagęszcza się.
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.)
powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm
powyżej korytek ściekowych (ścieków).
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe
wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką
ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.).
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie
około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki
ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce
piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką.
Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.
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Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie
w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte)
należy wymienić na kostki całe.
Spoiny i szczeliny dylatacyjne
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy
dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek utworzonego kąta prostego
pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni.
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem.
Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub,
po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami
gumowymi.

5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchnię na podsypce cementowo - piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do
użytku po 7 dniach od wykonania.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do Robót
Przed przystąpieniem do Robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada
atest wyrobu wg pkt. 2.2.1 niniejszej SST. Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać
od producenta wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości
na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek
ułożonych w nawierzchni). Poza tym, przed przystąpieniem do Robót Wykonawca sprawdza wyrób
w zakresie wymagań podanych w pkt. 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie Robót
6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową
i SST D-04.04.02 „Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie” pkt. 6.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega
na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt. 5.7 niniejszej SST.
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6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodności wykonania z dokumentacją wykonawczą oraz wymaganiami wg pkt. 5.7 niniejszej SST:
−

pomierzenie szerokości spoin,

−

sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),

−

sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,

−

sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nierówności podłużne
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04 nie powinny przekraczać
8 mm.

6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać
± 1 cm.

6.4.4. Szerokość nawierzchni
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm.

6.4.5. Grubość podsypki
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm.

6.5. Częstotliwość pomiarów
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, 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 niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
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8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót
Ogólne zasady odbioru Robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją wykonawczą, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
−

przygotowanie podłoża,

−

wykonanie podbudowy,

−

wykonanie podsypki,

Zasady ich odbioru są określone w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.2 oraz D-04.04.02
„Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pkt. 8.2.

8.3. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia wad i usterek
W

przypadku

wystąpienia

wad

lub

usterek

Wykonawca

robót

powinien

usunąć

je

w

terminie

zaakceptowanym przez Inżyniera tak aby nie wstrzymywać postępu prac.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej (kostka z rozbiórki) obejmuje:
−

prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

−

oznakowanie Robót,

−

przygotowanie podłoża,

−

dostarczenie materiałów,

−

wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 20 cm stabilizowanej mechanicznie,

−

wykonanie podsypki cementowo - piaskowej,

−

ułożenie i ubicie kostki (pochodzącej z rozbiórki),

−

wypełnienie spoin,

−

przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w SST.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
−

prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

−

oznakowanie Robót,

−

przygotowanie podłoża

−

dostarczenie materiałów,

−

wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 20 cm stabilizowanej mechanicznie,
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−

wykonanie podsypki cementowo - piaskowej,

−

ułożenie i ubicie kostki,

−

wypełnienie spoin,

−

przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
10.1 PN-B-04111

Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy
Boehmego

10.2 PN-B-06250

Beton zwykły

10.3 PN-B-06712

Kruszywa mineralne do betonu zwykłego

10.4 PN-B-19701

Cement.

Cement

powszechnego

wymagania
10.5 PN-B-32250
10.6
03/04

użytku.

Skład,

i ocena zgodności

Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
dróg,

ulic,

parkingów

i

torowisk

tramwajowych.

Krawężniki i obrzeża
10.7 BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
10.8 BN-68/8931-04 Drogi

samochodowe.

Pomiar

równości

nawierzchni

planografem i łatą.
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D-10.01.05 REGULACJA STUDZIENEK
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem regulacji pionowej i poziomej urządzeń
podziemnych w ramach zadań:
1)

Utwardzenie istniejącego placu przy budynku OSP Domaradz – Poręby na dz. nr ewid. 6137,

2)

Remont istniejącej drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Baryczy,

3)

Przebudowa drogi nr ewid. 1905, 2000 w miejscowości Golcowa,

4)

Utwardzenie istniejącego placu przy Szkole Podstawowej w Baryczy na dz. nr ewid. 2333/2.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót zgodnie z pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte

w niniejszej

specyfikacji

dotyczą zasad

prowadzenia robót

związanych

z wykonaniem i odbiorem przypowierzchniowej regulacji pionowej urządzeń podziemnych.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Właz studzienki - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

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

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

2.2. Materiały do wykonania regulacji pionowej urządzeń podziemnych
Do przypowierzchniowej regulacji należy użyć:
- cegły klinkierowej
- zaprawy cementowej
- ewentualnie specjalistycznych pierścieni do regulacji studzienek.
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3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania regulacji pionowej urządzeń podziemnych
Wykonawca przystępujący do wykonania regulacji, powinien wykazać się możliwością korzystania
z następującego sprzętu:
−

piły tarczowej,

−

młotków, łomów,

−

sprzętu pomocniczego (szczotka, łopata, itp.).

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

4.2. Transport materiałów
Transport nowych materiałów do wykonania naprawy, powinien odpowiadać wymaganiom
określonym w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonania regulacji
Wykonanie regulacji pionowej obejmuje:

1. roboty przygotowawcze
−

odkrycie oraz rozebranie istniejącej pokrywy, wpustu lub skrzynki

−

ustalenie nowej wysokości

2. roboty budowlane
−

zagęszczenie podłoża wokół urządzenia

−

ułożenie cegieł klinkierowych lub specjalnych pierścieni

−

ułożenie pokrywy, wpustu lub skrzynki

5.3. Wykonanie regulacji
Wykonanie regulacji obejmuje:
1. zdjęcie przykrycia (pokrywy, włazu, kratki ściekowej, skrzynki ) urządzenia podziemnego,
2. rozebranie nawierzchni wokół studzienki (jeżeli nie została rozebrana wcześniej):
−

ręczne (dłutami, haczykami z drutu, młotkami brukarskimi, ew. drągami stalowymi itp. w przypadku nawierzchni typu kostkowego),

3. rozebranie górnej części tj. korpusu włazu lub skrzynki
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4. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementów nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub
miejsce składowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiału przydatnego do dalszych
robót,
5. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie górnej części studzienki (np. nasady
wpustu, komina włazowego) z ew. uzupełnieniem ubytków, natomiast w przypadku skrzynek
ulicznych sprawdzenie stanu trzpienia zasuwy,
6. ponownego montażu ustawionego na odpowiednią wysokość korpusu włazu, wpustu lub skrzynki
7. osadzenie przykrycia studzienki, kratki ściekowej

z wykorzystaniem istniejących lub nowych

materiałów oraz ew. wyrównaniem zaprawą cementową.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
−

uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności,
deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),

−

sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

6.3. Badania wykonanych robót
Po zakończeniu robót należy sprawdzić wizualnie:
−

wygląd zewnętrzny wykonanej regulacji w zakresie wyglądu, kształtu, wymiarów, desenia
nawierzchni typu kostkowego,

−

poprawność profilu podłużnego i poprzecznego, nawiązującego do otaczającej nawierzchni i
umożliwiającego spływ powierzchniowy wód.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 sztuka wyregulowanego urządzenia.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją wykonawczą, SST i wymaganiami
Inżyniera/Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały
wyniki pozytywne.
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
−

roboty rozbiórkowe,

−

podłoże pod regulację

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pkt. 8.2 D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”

pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania regulacji pionowej obejmuje:

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− roboty rozbiórkowe,
− dostarczenie materiałów i sprzętu,
− wykonanie regulacji,
− odwiezienie nieprzydatnych materiałów rozbiórkowych na składowisko,
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
− odwiezienie sprzętu.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Ogólne specyfikacje techniczne D-00.00.00 (ST)
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ROBOTY ELEWACYJNE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem robót elewacyjnych w ramach zadań:
1)

Utwardzenie istniejącego placu przy budynku OSP Domaradz – Poręby na dz. nr ewid. 6137,

2)

Remont istniejącej drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Baryczy,

3)

Przebudowa drogi nr ewid. 1905, 2000 w miejscowości Golcowa,

4)

Utwardzenie istniejącego placu przy Szkole Podstawowej w Baryczy na dz. nr ewid. 2333/2.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte

w niniejszej

specyfikacji

dotyczą zasad

prowadzenia robót

związanych

z wykonaniem i odbiorem robót elewacyjnych, które obejmują:
•

Przygotowanie podłoża pod wykonanie docieplenia – mechaniczne czyszczenie i mycie
powierzchni,

•

Przygotowanie podłoża pod wykonanie docieplenia – gruntowanie powierzchni preparatem
wzmacniającym CT17 jednokrotnie,

•

Docieplenie ścian elewacji płytami styropianowymi gr. 12 cm na zaprawie klejowej wraz
z zastosowaniem łączników mechanicznych,

•

Wykonanie warstwy wzmacniającej z zaprawy klejowej zbrojonej siatką z włókna szklanego
zbrojonego,

•

Wykonanie okładziny elewacyjnej z płytek kamieniopodobnych na zaprawie klejowej wraz
z wykonaniem fugi.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST
D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji jest zestaw
niepalnych materiałów przeznaczonych do docieplania ścian zewnętrznych. Wszystkie elementy
powinny być nie rozprzestrzeniające ognia – NRO. Zastosowane materiały nie mogą wydzielać
substancji toksycznych, również w przypadku pożaru.

2.2. Preparat gruntujący
Do wzmocnienia podłoża należy zastosować preparat głęboko penetrujący CT17.
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2.3. Zaprawa klejowa
Zaprawa klejowa do klejenia płyt styropianowych musi być mrozo- i wodoodporna, o dużej
przepuszczalności i przyczepności oraz musi posiadać Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki
Budowlanej.
2.3. Płyty styropianowe
Do wykonania warstwy termoizolacyjnej należy stosować płyty styropianowe EPS 70-040
gr. 12 cm. Wymiary płyt nie mogą być większe niż 60 x 120 cm z odchyłkami nie większymi
niż +2 mm. Producent styropianu powinien załączyć deklaracje zgodności z posiadanym atestem.

2.4. Siatka zbrojąca z włókna szklanego
Siatka z włókna szklanego powinna odpowiadać normie BN-92/P-850100. Należy stosować siatkę
z włókna szklanego o gramaturze min. 174 g/m2 o splocie raszlowym. Siatka powinna być
impregnowana

odpowiednią

dyspersją

tworzywa

sztucznego.

Siła

zrywająca

pasek

siatki

o szerokości 5 cm wzdłuż wątku i osnowy powinna wynosić nie mniej niż 1500N/5cm.

2.5. Łączniki mechaniczne
Należy stosować łączniki mechaniczne z trzpieniem plastikowym, dedykowane do mocowania płyt
styropianowych EPS o długości łącznika 10x200mm
2.6. Płytki elewacyjne mrozoodporne
Do wykonania okładziny elewacyjnej należy stosować:
− ceramiczne, prasowane lub ciągnione, klasy BI, BII, AI lub AII według normy PN-EN 14411:2009,
o nasiąkliwości wodą nie większej niż 6% i masie powierzchniowej nie większej niż 40 kg/m2 oraz
grubości nie większej niż 15 mm i powierzchni płytki nie większej niż 0,09 m2 (co odpowiada
maksymalnym wymiarom 300 x 300 mm),
lub
− z kamienia naturalnego, według normy PN-EN 1469:2005, o nasiąkliwości wodą nie większej niż
6% i masie powierzchniowej nie większej niż 40 kg/m2 oraz grubości nie większej niż 15 mm
i powierzchni płytki nie większej niż 0,09 m2 (co odpowiada maksymalnym wymiarom 300 x 300
mm).

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

3.2. SPRZĘT, KTÓRY MOŻE BYĆ UŻYTY DO WYKONYWANIA ROBÓT (PODSTAWOWY)
- środek transportowy,
- samochód samowyładowczy do 5 t
- rusztowanie zewnętrzne rurowe
Wykonawca

winien

posiadać

kompletny

zestaw

narzędzi,

niezbędnych

do

prawidłowego

i terminowego wykonania prac.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.

4.2. Transport materiałów
Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych
warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia zaprawy
wynosi około 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
Sposób transportu i składowania płyt styropianowych musi wykluczyć możliwość połamania płyt lub
uszkodzenia krawędzi płyt, co może powodować powstawanie mostków termicznych w warstwie
termoizolacyjnej.
Materiały okładzinowe przewozić środkami transportu dostosowanymi wielkością do ilości i wagi
materiału na paletach zabezpieczonych przed przesuwaniem i wywróceniem lub (przy mniejszych
ilościach) w zamkniętych kartonowych pudłach.

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

5.2. Przygotowanie podłoża
Przed przystąpieniem do gruntowania podłoża, należy oczyścić powierzchnie ściany przy pomocy
mechanicznych czyszczarek w taki sposób aby powierzchnia pozbawiona była elementów
zmniejszających przyczepność materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej. Sprawdzić
dobre przyleganie – przyczepność istniejącego tynku do podłoża, w razie potrzeby uzupełnić ubytki
podłoża. Ściany budynku należy oczyścić również wodą pod ciśnieniem. Po wyschnięciu ściany
należy wykonać gruntowanie powierzchni preparatem wzmacniającym CT17.

5.3. Zaprawa klejąca
Zaprawę wymieszać ręcznie lub za pomocą powszechnie dostępnych maszyn mieszających
przepływowo. W przypadku mieszania ręcznego, zaprawę dokładnie wymieszać przy użyciu
wolnoobrotowego mieszadła, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Zaprawa nadaje się
do użycia po ok. 5 min. okresie dojrzewania. Przed użyciem zaprawę po wstępnym dojrzewaniu
jeszcze raz przemieszać 12 Zużycie wody na worek 25 kg ok. 6,0 litrów, można sprawdzić na
budowie dozowanie wody w zależności od warunków atmosferycznych montażu i ewentualnie dodać
jeszcze trochę wody do roboczej konsystencji. Czas obróbki przy 20°C do 1 godziny.

5.4. Klejenie płyt
Zaprawę klejową nanieść na płyty izolacyjne dookoła w postaci wałeczka, w środku płyty nałożyć ją
w kilku miejscach. Nałożyć tyle zaprawy klejowej, żeby po przyłożeniu płyty ok. 60% powierzchni
płyty zostało pokryte zaprawą klejową. Uwaga: zaprawa klejowa nie może się dostać w szczeliny
pomiędzy płytami, jeżeli tak się zdarzy to naddatek zaprawy należy natychmiast usunąć. W
przypadku równego podłoża klej można nakładać równomiernie na płyty izolacyjne za pomocą pacy
zębatej (zęby 10 x 10 x 10 mm). Każdą płytę termoizolacyjną z nałożoną zaprawą klejącą
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przyciskamy do ściany i lekko ją przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Ułożenie
najniższego pasa następuje na wypoziomowanej listwie cokołowej. Płyty należy układać od dołu do
góry rozmieszczając pasami poziomymi, z przewiązaniem na narożach “na mijankę” (minięcie
krawędzi pionowych min. 15 cm). Płyty należy dociskać równomiernie, np. drewnianą pacą o dużej
powierzchni, sprawdzając na bieżąco przy pomocy poziomnicy równość powierzchni. Brzeg płyt
musi być całkowicie przyklejony. Prawidłowość mocowania po zaschnięciu kleju można sprawdzić
poprzez ucisk naroży – przy prawidłowo zamocowanej płycie nie powinno następować jej ugięcie.
Krawędzie płyt dociskać szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikające
z dopuszczalnych tolerancji płyt termoizolacyjnych większe niż 4 mm należy wypełnić klinami z tej
samej izolacji. W celu uniknięcia powstania otwartej spoiny pionowej należy po przyciśnięciu płyty,
a przed przyklejeniem kolejnej płyty, usunąć nadmiar wypływającego spod niej kleju. Zabieg taki
należy również wykonać na narożnikach zewnętrznych budynku. Klej nie może znaleźć się na
bocznych krawędziach płyt. Każdorazowo należy używać pełnych płyt i ich połówek zachowując ich
przewiązanie. Nie należy używać płyt wyszczerbionych, wgniecionych czy połamanych. Przycinanie
płyt wystających poza naroża ścian możliwe jest dopiero po związaniu kleju. Należy zachować
przesunięcie styków płyt względem krawędzi ościeży na szerokość min. 10 cm. Niedopuszczalne
jest pokrywanie się krawędzi płyt termoizolacyjnych z krawędziami naroży otworów w elewacjach.
Płytę termoizolacyjną należy pozostawić lekko wysuniętą poza narożnik, w celu późniejszego,
przycięcia jej wzdłuż prowadnicy. Narożnikowe krawędzie płyt termoizolacyjnych, zaleca się
przeszlifować płasko, wzdłuż prowadnicy.

5.5. Wykonanie warstwy zbrojonej
Warstwę

zbrojoną

wykonuje

się

najwcześniej

po

upływie

24

godzin

od

montażu

płyt

termoizolacyjnych. Po tym czasie na płyty termoizolacyjne nakłada się zaprawę szpachlową i
rozprowadza się ją równomiernie pacą ze stali nierdzewnej (np. “zębatą” o wielkości zębów 10-12
mm) tworząc warstwę z materiału klejącego na powierzchni nieco większej od przyciętego pasa
siatki zbrojącej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozkłada się siatkę zbrojącą i zatapia
w niej przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlując na gładko. Siatka zbrojąca powinna być
niewidoczna i całkowicie zatopiona w warstwie materiału klejącego. Warstwa zaprawy klejącej z
zatopioną siatką zbrojącą tworzy warstwę zbrojoną. Siatkę zbrojącą należy układać na zakład o
szerokości ok.10cm ( zaznaczony pas na krańcach siatki ), względnie wyprowadzić poza krawędzie
otworów okiennych i drzwiowych. Przy wykańczaniu cokołu z zastosowaniem listwy cokołowej
zatopioną siatkę należy ściąć po dolnej krawędzi listwy. Warstwa zbrojona winna być warstwą
ciągłą, tzn., że kolejne pasy siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami 13 między płytami
styropianowymi. Grubość warstwy zbrojonej winna wynosić minimum 7 milimetrów.

5.6. Mocowanie płyt termoizolacyjnych przy pomocy łączników mechanicznych
W trakcie wykonywania warstwy zbrojonej wykonuje się dodatkowe mocowania za pomocą
łączników mechanicznych w świeżej zaprawie zbrojącej a następnie pokryć warstwą zaprawy na
gładko aby przykryć talerzyki dociskowe. Dyble należy osadzić opierając talerzyki o powierzchnię
ocieplenia i zależnie od rodzaju kołka wbijać lub wkręcać trzpienie do oporu. Prawidłowo osadzone
dyble nie wystają żadnym fragmentem więcej niż o 1 mm ponad powierzchnię, a w przypadku ich
zagłębienia w ociepleniu, niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu, Głębokość
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zakotwienia kołków w warstwie konstrukcyjnej ściany wykonanej z materiałów pełnych powinna
wynosić min. 5 cm.

5.7. Klejenie płytek elewacyjnych
Po pełnym stwardnieniu warstwy zbrojącej (przerwa technologiczna co najmniej 7 dni w zależności
od warunków atmosferycznych ) można nakładać okładziny ceramiczne. Płytki należy kleić metodą
tzw. kombinowaną (floating - buttering). Na stwardniałą warstwę zbrojącą nanosić za pomocą pacy
zębatej (zęby 8 x 8 x 8mm lub 10 x 10 x 10 mm) warstwę zaprawy klejowej ok. 3-4 mm. Na
stronę odwrotną płytek nanosi się kryjącą warstwę zaprawy klejowej o grubości ok. 1 mm.
Następnie płytki mocno docisnąć do powierzchni zaprawy, zwrócić przy tym uwagę, aby nie
powstały pustki i wolne przestrzenie. Po ułożeniu okładziny grubość zaprawy musi wynosić
przynajmniej 3 mm. Po wstępnym stwardnieniu fugi należy wydrapać i oczyścić na odpowiednią
głębokość (przynajmniej grubość płytek okładzinowych). Świeżą warstwę kleju należy chronić
przed

zbyt

szybkim

wysychaniem

jak

również

przed

niekorzystnym

wpływem

warunków

atmosferycznych (mróz itd.). Prace należy wykonywać temperaturze powietrza i podłoża od + 5º C
do +25º C.

5.8. Spoinowanie
Zaprawę nanosić diagonalnie do przebiegu fug za pomocą pacy z twardą gumową listwą lub
zbierakiem gumowym. Zaprawę starannie wprasowywać w fugi między płytkami. Nadmiar zaprawy
usunąć za pomocą pacy z gumową listwą. Po wstępnym przeschnięciu zaprawy, powierzchnie
płytek zmyć kilkakrotnie za pomocą wilgotnej gąbką. Po wyschnięciu zaprawy płytki wyczyścić
suchą ściereczką. Prace należy wykonywać temperaturze powietrza i podłoża od + 5º C do +25
º C. Świeże fugi należy chronić przed mrozem, opadami wzgl. zbyt szybkim wysychaniem
(bezpośrednie działanie promieni słonecznych).

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakości materiałów
Wszystkie stosowane materiały muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji wykonawczej oraz
posiadać

deklaracje

zgodności

wydane

przez

producenta.

Sprawdzeniu

podlegają

terminy

przydatności wydrukowane na opakowaniach, przeterminowane należy zdyskwalifikować

6.3. Kontrola jakości robót
Kontrola jakości wykonania robót odbywa się na bieżąco po zakończeniu każdego etapu robót
ociepleniowych i polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją wykonawczą i
wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami inspektora nadzoru.
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Dopuszczalne odchylenia powierzchni wykończonych.
Rodzaj tynku

Tynk strukturalny i
okładziny

Odchylenie
powierzchni tynku
od płaszczyzny i
odchylenie
krawędzi od linii
prostej
nie większe niż 3
mm i w liczbie nie
większej niż 3 na
całej długości łaty
kontrolnej 2m.

Odchylenie powierzchni i krawędzi od
kierunku
pionowego
poziomego

nie większe niż 2
mm na 2 m i
ogółem nie więcej
niż 4 mm na
kondygnacji nie
więcej niż 10 mm
na całej wysokości
budynku

Jak pionowe

Odchylenie
przecinających się
płaszczyzn od kąta
przewidzianego w
dokumentacji
nie większe niż 3
mm na 2 m

Kontrola przygotowania podłoża polega na sprawdzeniu czy podłoże zostało oczyszczone, zmyte,
wyrównane, wzmocnione, czy dokonano uzupełnienia ubytków – w zakresie koniecznym. Kontrola
przyklejania płyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: równości i ciągłości powierzchni, układu i
szerokości spoin. Kontrola osadzenia łączników mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i
rozmieszczenia łączników

mechanicznych. W przypadku podłoży o

wątpliwej

nośności, w

szczególności zbudowanych z materiałów szczelinowych zalecane jest wykonanie prób wyrywania
łączników). Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidłowości
zatopienia siatki zbrojącej w masie klejącej, wielkości zakładów siatki zbrojącej, grubości warstwy
zbrojonej, równości, przestrzegania czasu i warunków twardnienia warstwy zbrojonej przed
przystąpieniem do dalszych prac. Sprawdzenie równości warstwy zbrojonej jak w przypadku
warstwy tynkarskiej. Kontrola wykonania gruntowania polega na: sprawdzeniu ciągłości wykonania
warstwy gruntowej i jej skuteczności. Kontrola wykonania ułożenia płytek polega na: sprawdzeniu
ciągłości, jednolitości faktury i barwy, braku miejscowych wypukłości i wklęsłości, stopnia
wypełnienia fug i równości. Fugi wypełnione w całości bez wyszczerbień i ubytków. Równość
przygotować jak dla tynków.

6.4. Ocena wizualna wyglądu zewnętrznego okładziny
Wykończona powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością
barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo, okiem
nieuzbrojonym, przy świetle rozproszonym z odległości > 3 m.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostka obmiarowa
•

Jednostką obmiarową przygotowanie podłoża jest metr kwadratowy (m2) mechanicznego
czyszczenie i mycia powierzchni,

•

Jednostką obmiarową przygotowania podłoża jest metr kwadratowy (m2) gruntowania
powierzchni preparatem wzmacniającym CT17,

•

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2) przyklejenia płyt styropianowych
gr. 12 cm na zaprawie klejowej wraz z zastosowaniem łączników mechanicznych, oraz
wykonanie warstwy wzmacniającej z zaprawy klejowej zbrojonej siatką z włókna szklanego
zbrojonego,
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•

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2) wykonania okładziny elewacyjnej z płytek
kamieniopodobnych na zaprawie klejowej wraz z wykonaniem fugi.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją wykonawczą, SST i wymaganiami
Inżyniera/Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt. 6 dały wyniki pozytywne. Wszystkie roboty podlegają zasadom wg ogólnie przyjętych zasad
(jeżeli nie są przywołane inne to zastosowanie mają zdefiniowane w opracowaniu: “Warunki
techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” wyd. Arkady, rok wyd. 1990 lub
późniejsze wznowienia).

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 metra kwadratowego (m2) mechanicznego czyszczenie i mycia powierzchni
obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie sprzętu i narzędzi,
- wykonanie mechanicznego czyszczenie i mycia powierzchni,
- odwiezienie sprzętu,
- kontrolę i pomiary.
Cena wykonania 1 metra kwadratowego (m2) gruntowania powierzchni preparatem wzmacniającym
obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie sprzętu i narzędzi,
- zakup preparatu wzmacniającego CT17
- wykonanie gruntowania
- odwiezienie sprzętu,
- kontrolę i pomiary.
Cena wykonania 1 metra kwadratowego (m2) przyklejenia płyt styropianowych gr. 12 cm na
zaprawie klejowej wraz z zastosowaniem łączników mechanicznych, oraz wykonanie warstwy
wzmacniającej z zaprawy klejowej zbrojonej siatką z włókna szklanego zbrojonego, obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie sprzętu i narzędzi,
- zakup styropianu, zaprawy klejowej, łączników mechanicznych oraz siatki z włókna szklanego
zbrojonego,
- wykonanie robót jw.
- odwiezienie sprzętu i narzędzi,
- kontrolę i pomiary.
Cena wykonania 1 metra kwadratowego (m2) wykonania okładziny elewacyjnej z płytek
kamieniopodobnych na zaprawie klejowej wraz z wykonaniem fugi, obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie sprzętu i narzędzi,
- zakup płytek elewacyjnych, zaprawy klejącej oraz fugi
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-

wykonanie robót jw.
odwiezienie sprzętu i narzędzi,
kontrolę i pomiary.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie – specyfikacja PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i
wymagania techniczne PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania płytek. Wymagania, ocena
zgodności, klasyfikacja i oznaczenie PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu PN-EN
13494:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Określanie przyczepności między
warstwą zaprawy klejącej i warstwą zbrojoną a materiałem do izolacji cieplnej PN-EN 12808:15:2010 Zaprawy do spoinowania płytek. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. PN-EN
12151:2008 Maszyny i zestawy maszyn do wytwarzania mieszanki betonowej i zaprawy Wymagania bezpieczeństwa. PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek
i warunki odbioru PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i
sprawdzanie jakości powierzchni PN-EN 14411:2009 Płytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja,
właściwości i znakowanie.
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