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D-00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE:
l. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru
Robót związanych z budową miejsc postojowych dla samochodów osobowych, budowa
kanalizacji deszczowej, budowa bramy.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć jako część Dokumentów
Przetargowych i Kontraktowych w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych ST
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze wszystkimi wymienionymi
w niniejszym opracowaniu Specyfikacjami Technicznymi.
1.4. 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. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.
1.4.3. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usunięcia po jego zakończeniu.
1.4.4. 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.
l .4.5. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
1.4.7. Inżynier - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, 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.
l.4.9. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
l .4.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i
skalpami 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 przebudową,
zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub
profilu istniejącej nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na
podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
e) Podbudowa zasadnicza – górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne
w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.
f) Podbudowa pomocnicza – dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek
podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.
g) Warstwa mrozoochronna – warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami działania mrozu.
h) Warstwa odcinająca – warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.
i) Warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do
nawierzchni.
l .4.16. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego
przekroju w osi drogi.
1.4.17. 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.
1.4.18. 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.
1.4.19. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości
przemarzania.
1.4.20. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z
prowadzeniem budowy.
l .4.21. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji
Projektowej.
1.4.22. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego
lub całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju
podłużnym) istniejącego połączenia.
1.4.23. Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych
funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.24. Przetargowa dokumentacja projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót.

l.4.25. Tabela elementów rozliczeniowych (TER) - wykaz Robót do wykonania z podaniem
ich ilości,
1.4.26. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych
funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z
budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.
1.4.27.Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do
odprowadzania ścieków opadowych.
1.4.28.Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią
kanalizacji deszczowej.
1.4.29.Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym
przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.
1.4.30. Separator – urządzenie przeznaczone do zredukowania związków ropopochodnych w
ściekach opadowych .
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót.
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Szczegółowych Kontraktu przekaże
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i
dwa komplety ST.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać niżej wymienione rysunki, obliczenia i
dokumenty:
• Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych:
W skład Dokumentów Przetargowych wejdą minimum nw. załączniki Dokumentacji
Projektowej:
- Tabela elementów rozliczeniowych
- Specyfikacje techniczne
• Dokumentacja Projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy po
przyznaniu Kontraktu:
- Projekt budowlany
• Dokumentacja Projektowa, którą Wykonawca opracuje w ramach Ceny
Kontraktowej
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji technicznej dotyczącej:
- miejsc dokopu gruntów
- miejsc przeznaczonych na tymczasowy lub stały odkład gruntów uzyskanych z wykopów
- miejsc pozysku materiałów miejscowych
- miejsc przeznaczonych na zaplecze socjalne i magazynowe
- dróg i objazdów tymczasowych oraz dróg dla transportu technologicznego
- wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu,
- wykonanie projektów organizacji ruchu, oznakowania i zabezpieczenia na czas robót.
Dokumentacja Projektowa sporządzona przez Wykonawcę powinna zawierać uzgodnienia z
właścicielami terenów przeznaczonych do tymczasowego lub stałego zajęcia oraz stosownymi
instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska naturalnego.
1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacja Projektową i ST
Dokumentacja Projektowa, 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.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, 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
Projektową i ST.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego
przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową
lub ST i wpłynie to na nie zadawalającą 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.
Wykonawca, na każdym etapie robót, zapewni dojścia do posesji.
W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze,
sygnały, pomosty dla pieszych itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i
pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez
Inżyniera. Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie
zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w
dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. Ponadto Wykonawca zapewni miejsce do
mycia kół pojazdów wyjeżdżających na drogi publiczne z terenu budowy.
W przypadku zanieczyszczenia ulic przylegających do terenu budowy przez pojazdy
Wykonawcy robót, niezwłocznie usunie on wszystkie zanieczyszczenia z tych dróg na własny
koszt.
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 unikać będzie uszkodzeń lub
uciążliwości dla osób lub własności społecznej wynikających ze skażenia, hałasu lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań
będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk,
ukopów i dróg dojazdowych.
Koszty związane z ochroną środowiska w czasie wykonywania robót nie podlegają
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w Cenę Kontraktową.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Koszty związane z ochroną przeciwpożarową w czasie wykonywania robót nie podlegają
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w Cenę Kontraktową.
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Nie dopuszcza się do stosowania materiałów szkodliwych dla. otoczenia.
1.5.8. 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 Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.
Koszty związane z ochroną własności publicznej i prywatnej w czasie wykonywania
robót nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w Cenę
Kontraktową.
1. 5.9. 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.
1.5.10. 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. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania
i stosowanie programu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia
Używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez
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
powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
1.5.12. 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.
1.5.13.Czasowe zajęcia terenu poza liniami rozgraniczającymi.
Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów czasowego zajęcie trenu dla celów
robót poza liniami rozgraniczającymi wraz z kosztami prawnymi i opłatami za zajmowanie
terenu, rekompensatę za utratę zbiorów występujących na terenie czasowego zajęcia,
dokonaniem niezbędnych uzgodnień z właścicielami terenu oraz doprowadzenie do stanu
pierwotnego.
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na tydzień 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.
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postępu Robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych i jest zobowiązany dostarczyć
Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
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.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie
Kontraktowej.
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione,
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
2.4. 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
właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę i uzgodnionych z Inżynierem.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt będący własnością
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót powinien być zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych
materiałów.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie pojazdów i innych
parametrów technicznych.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na 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
Projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inżyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
także w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty
normalnie występujące przy produkcji i w badaniach materiałów, doświadczenia z
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania. Robót. Skutki finansowe z
tego tytułu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości 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.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i
wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą
wpłynąć ujemnie na wyniki badań. Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.
6.2. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w
pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.
6.4. Raporty z badań
Wykonawca ma obowiązek przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi w terminie i na formularzach przez
niego ustalonych lub zaaprobowanych.
6.5. Badania prowadzone przez Inżyniera
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inżynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inżynier 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 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 Projektową i ST. W takim przypadku
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną
przez Wykonawcę.
6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

• Polską Normą lub
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. l, i które spełniają wymogi ST.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 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.
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. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do
ustosunkowania się.
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 Tabeli Elementów Rozliczeniowych 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, oprócz w/w. następujące dokumenty:
a) protokoły przekazania Terenu Budowy,
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
c) protokoły z odbioru Robót
d) protokoły z narad i ustaleń,
e) 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 i przedstawiane do wglądu
na życzenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z
Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Tabeli Elementów
Rozliczeniowych. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Tabeli Elementów
Rozliczeniowych lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia. Wykonawcy
od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji
Inżyniera na piśmie.
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością określoną w Kontrakcie.

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 Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w
całym okresie trwania Robót.
7.4. Wagi i zasady ważenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w
sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także
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 Inżynierem.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów Robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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 Inżynier.
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie,
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia
Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i
uprzednimi ustaleniami.

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 ostateczny (końcowy) robót
8.4. l. Zasady odbioru ostatecznego (końcowego), częściowego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na
piśmie o tym fakcie Inżyniera.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inżyniera 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 Projektową i ST.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego), częściowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli
została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub
zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST,
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST,
7. protokoły odbioru robót towarzyszących i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie “Odbiór ostateczny robót".
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji w tabeli elementów rozliczeniowych.
Dla pozycji tabeli wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana
przez Wykonawcę w danej pozycji.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w ST i w
Dokumentacji Projektowej.
Cena jednostkowa będzie obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
Cena jednostkowa (kwota) zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionej
tabeli elementów rozliczeniowych jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej
zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w
ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" obejmuje wszystkie warunki określone w w/w.
dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę
kontraktową.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania, utrzymania i likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu
wyceniany jest ryczałtowo i obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami oznakowania i
zabezpieczenia na czas trwania budowy, wraz z wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień
wynikających z postępu robót,
(b) roboty pomiarowe i przygotowawcze,
(c) dostarczanie materiałów i sprzętu,
(d) wykonywanie wykopów pod słupki znaków tymczasowych,
(e) wywożenie lub rozplanowanie nadmiaru gruntu,
(f) wykonywanie fundamentów pod słupki znaków tymczasowych,
(g) zasypywanie dołów wraz z zagęszczeniem gruntu,
(h) dostarczanie i zamocowanie słupków oraz tarcz znaków i tablic,
(i) dostarczenie i montaż tymczasowych wygrodzeń dla pojazdów i pieszych oraz poręczy
ochronnych i kładek dla pieszych,
(j) przestawianie wygrodzeń, poręczy i kładek w miarę postępu robót,
(j) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,
poziomych, barier i znakowań,
(k) montaż, utrzymywanie i demontaż tymczasowych sygnalizacji świetlnych,
(l) opłaty związane z podłączeniem i użytkowaniem tymczasowych sygnalizacji świetlnych,
(ł) opłaty za dzierżawy terenu,
(m) montaż, utrzymanie i demontaż tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników,
krawężników, barier, znakowań i drenażu,
(n) tymczasową przebudowę urządzeń obcych,
(o) utrzymanie płynności ruchu publicznego,
(p) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
(r) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Praktyczny przewodnik do procedur kontraktowych finansowanych z ogólnego budżetu
Unii Europejskiej w zakresie działań zewnętrznych
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).
3. Rozporządzenie MGPiB z 14.12.1994r (Dz.U Nr 10 z 1995 r.) w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
4. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25 z 1995r) w sprawie rodzaju i zakresu
opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w
budownictwie

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.
163 z późniejszymi
zmianami).
6. Warunki Kontraktu
7. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. (Dz. U Nr 71 z 2000 r.)

D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01. Geodezyjna obsługa budowy
1. WSTĘP
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
obsługą geodezyjną budowy a także z opracowaniem geodezyjnej dokumentacji
(inwentaryzacji) powykonawczej. Niniejsza specyfikacja obejmuje wszelkie roboty
geodezyjne związane z budową chodnika, miejsc postojowych jego odwodnieniem , wraz z
inwentaryzacją powykonawczą dla w/w elementów.
2. MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczenia osi trasy i punktów wysokościowych
według zasad niniejszej Specyfikacji są:
- słupki betonowe,
- pale i paliki drewniane,
- rury metalowe,
- śruby stalowe,
- bądź inne materiały akceptowane przez Inżyniera.
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub
prętem stalowym, słupki betonowe, śruby stalowe albo rury metalowe o długości około 0,50
m. Pale drewniane umieszczone w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich
stabilizacji powinny mieć średnicę 0,15 do 0,20 m i długość 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji
pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane o długości około 0,30 m i średnicy
0,05 do 0,08 m. Świadki wbijane obok palików osiowych powinny mieć długość około 0,50
m i przekrój prostokątny.
3. SPRZĘT
Do wyznaczania trasy i punktów wysokościowych należy stosować sprzęt:
- EDM,
- teodolity,
- niwelatory,
- tyczki,
- łaty,
- taśmy
lub inny sprzęt akceptowany przez Inżyniera.
Do wykonania robót konieczny jest sprzęt geodezyjny gwarantujący uzyskanie wymaganej
dokładności pomiaru.
4. TRANSPORT
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Wykonawca powinien je
ustawiać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczać przed
możliwością przesuwania się podczas transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do odszukania i widocznego
oznakowania wszystkich punktów państwowej osnowy geodezyjnej zlokalizowanej w
granicach projektowanych robót.
Obowiązkiem wykonawcy jest ochrona tych punktów przed zniszczeniem w trakcie
prowadzenia robót. Jeżeli w trakcie prowadzenia robót okaże się, iż punkty państwowej
osnowy geodezyjnej muszą zostać zlikwidowane to Wykonawca robót wykona ich
przeniesienie lub wznowienie na swój koszt. Czynności związane z przeniesieniem
lub wznowieniem musi wykonywać uprawniona jednostka wykonawstwa geodezyjnego.
Ponadto, jeżeli takie punkty zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek
zaniedbania to również zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy przez odpowiednią,
uprawnioną jednostkę wykonawstwa geodezyjnego. Prace pomiarowe powinny być
wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK.
Wykonawca sporządzi uproszczoną dokumentację geodezyjną na wykonanie robót objętych
niniejszą ST, co umożliwi bieżącą kontrolę prowadzonych robót.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa niezgodności wykonanych robót z
dokumentacją projektową, niniejszymi ST oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu
przez Inżyniera. Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w
dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeśli Wykonawca
stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w
dokumentacji projektowej to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu
w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez
Inżyniera. Wszelkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic terenu podanych w dokumentacji
projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na
koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe
w takim przypadku obciążą Wykonawcę. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach
Wykonawcy nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez
Inżyniera. Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą
być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę
i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez
Inżyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i
ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe zostaną zniszczone przez
Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do
dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do
obowiązków Wykonawcy. Dodatkowo na każde wezwanie Inżyniera Wykonawca wykona
wszelkie pomiary geodezyjne określone przez Inżyniera. Koszt tych pomiarów obciąża
Wykonawcę.
5.2. Wyznaczenie trasy chodnika, kanalizacji deszczowej i sieci uzbrojenia terenu
Poszczególne trasy powinny być wyznaczone w punktach głównych i w punktach pośrednich
w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ich ukształtowania. Dopuszczalne
odchylenie sytuacyjne wytyczonej trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie może
być większe niż ±5cm. Rzędne punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do ±lcm
w stosunku do rzędnych określonych w dokumentacji projektowej.
5.3. Inwentaryzacja powykonawcza.
Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do opracowania geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej. Inwentaryzację powykonawczą należy dostarczyć
Inwestorowi przy odbiorze końcowym wraz ze zaktualizowanym podkładem mapowym i
klauzulą właściwego ośrodka geodezyjnego o przyjęciu materiałów do zasobu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów
wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i
wytycznych GUGiK z dokładnościami określonymi w przedmiotowej ST.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót geodezyjnych jest kwota ryczałtowa dla geodezyjnej obsługi
budowy oraz kwota ryczałtowa dla dokumentacji powykonawczej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub
protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Kwota ryczałtowa dla geodezyjnej obsługi budowy obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- odszukanie i oznakowanie punktów państwowej osnowy geodezyjnej,
- przeniesienie lub wznowienie istniejących punktów państwowej osnowy geodezyjnej, które
muszą zostać usunięte na skutek kolizji z projektowaną Inwestycją,
- wykonanie uproszczonej dokumentacji geodezyjnej,
- wyznaczenie punktów głównych osi tras, granicy robót i punktów wysokościowych oraz ich
oznakowanie,
- uzupełnienie osi tras dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojów,
- wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z Dokumentacją
Projektową,
- wykonywanie pomiarów dodatkowych na każde żądanie Inżyniera,
- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,
- wyznaczenie, utrzymanie i odtwarzanie zniszczonych punktów geodezyjnych.
Kwota ryczałtowa dla inwentaryzacji geodezyjnej obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- wszelkie pomiary geodezyjne,
- opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej wraz z wymaganymi operatami,
- uzyskanie klauzuli z właściwego ośrodka geodezyjnego u przyjęciu materiałów do zasobu,
- opracowanie inwentaryzacji w formie elektronicznej,
- przekazanie materiałów Inwestorowi.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Instrukcja techniczna O-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-l. Geodezyjna osnowa pozioma.
3. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna.
4. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji.
5. Wytyczne techniczne G-3.l. Osnowy realizacyjne.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne.
7. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe.

D.01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z usunięciem warstwy humusu.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych ze zdjęciem warstwy humusu z pasa robót ziemnych.
1.4. Określenia podstawowe
Warstwa humusu – warstwa ziemi urodzajnej zdatnej do celów rolniczych.
Pozostałe określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z
obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji
D.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 1.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej D.00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt. 5.
2. Materiały
Nie występują
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej D.00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt. 3.
3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować:
- spycharki,
- równiarki,
- łopaty, szpadle i inny sprzęt - w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem
zmechanizowanym nie jest możliwe,
- koparki i samochody samowyładowcze do transportu humusu lub inny sprzęt
zaakceptowany przez Inżyniera.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej D.00.00.00
„Wymagania ogólne” .
4.2. Transport humusu
Zdjęty humus może być przewożony dowolnym środkiem transportu.
Nadmiar humusu będzie przewieziony na miejsce składowania zaproponowane przez
Wykonawcę i zaakceptowane przez Inżyniera.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej D.00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt. 5.
5.2. Zdjęcie warstwy humusu
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy
umacnianiu skarp zgodnie z Rysunkami.
Humus należy zdejmować mechanicznie lub ręcznie.

Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych, która jest określona
w Rysunkach oraz w innych miejscach wskazanych przez Inżyniera.
Humus należy zdjąć na pełną głębokość jego zalegania według faktycznego stanu
występowania. Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Wysokość pryzm
nie może przekraczać 3,0 m. Pryzmy powinny być ułożone tak, aby spływała po nich woda
deszczowa.
Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był
zabezpieczony przed zanieczyszczaniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy i
zagęszczaniem. Zgromadzony w pryzmach humus nie może zawierać żadnych korzeni,
kamieni i nieorganicznych materiałów. Nie należy zdejmować humusu w czasie
intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym
gruntem nieorganicznym. Przewidzieć należy odchwaszczenie humusu przy zastosowaniu
herbicydów.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej D.00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt. 6.
6.2. Kontrola jakości zdjętego humusu
Sprawdzanie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu
z powierzchni pasa robót ziemnych, zgodnie z Rysunkami wskazaniami Inżyniera.
Składowana warstwa humusu nie może zawierać korzeni, kamieni i nieorganicznych gruntów.
7. ODBIÓR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej DMU.00.00.00
„Wymagania ogólne”.
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Nie występują
8. PRZEPISY ZWIĄZANE
Nie występują.

D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01. Wykonanie wykopów
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem wykopów w gruntach I-V kategorii.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem wykopów w gruntach I-V kategorii i obejmują:
- wykonanie wykopów z przemieszczeniem gruntu na nasypy,
- wykonanie wykopów z przemieszczeniem gruntu na odkład.
1.4. Określenia podstawowe
Wykop - usunięcie gruntu w obrębie wyznaczonym projektowanym profilem drogi
Odkład - miejsce poza placem budowy do składowania materiału z wykopów
zakwalifikowanego jako niezdatny do użycia w dalszych robotach.

Dokop – miejsce pozyskiwania gruntu do budowy nasypu, położone poza strefą robót
ziemnych lub poza pasem drogowym.
Podłoże nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy znajdujący się bezpośrednio pod
warstwami nawierzchni.
Odkład tymczasowy – miejsce składowania materiału z wykopów do użytku w dalszych
robotach.
Wskaźnik zagęszczenia – wielkość określająca stan zagęszczenia gruntu wyrażona wzorem:

𝐼𝑆 =

𝑃𝑑
𝑃𝑑𝑠

gdzie:
Pd – gęstość na sucho [Mg/m3]
Pds – maksymalna gęstość na sucho przy wilgotności optymalnej, określona normalną próbą
Proctora zgodnie z norma PN-88/B-04481 użyta do oceny zagęszczania gruntu podczas robót
ziemnych, próby wg normy BN-77/8931- 12 [Mg/m3]
Pozostałe określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji D.00.00.00
„Wymagania ogólne”
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”
Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy zakończyć wszelkie roboty
przygotowawcze określone w ST D-01.00.00. "Roboty przygotowawcze". W przypadku
wykonywania robót ziemnych w rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego, wszelkie
roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z dyspozycjami i pod płatnym nadzorem
przedstawiciela Właściciela sieci. Koszty związane z nadzorem ponosi Wykonawca.
Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek wykopów w rejonie sieci uzbrojenia
terenu należy wykonać przekopy kontrolne w celu ustalenia dokładnej lokalizacji sieci
uzbrojenia terenu. Koszty związane z wykopami kontrolnymi należy ująć w cenie
kontraktowej.
2. MATERIAŁY
Charakterystyka gruntów występujących w wykopach została określona w Rysunkach na
podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych.
Przed przystąpieniem do robót ziemnych w wykopach, Wykonawca ma obowiązek wykonać
analizę jakości gruntu w wykopach z częstotliwością co ok. 500 m, bądź przy zmianie rodzaju
gruntu.
Badania należy wykonać w zakresie:
-wilgotności naturalnej (Wn),
-ciężaru objętościowego,
-składu granulometrycznego,
-zawartości części organicznych,
-wskaźnika plastyczności (Ip),
-wskaźnika zagęszczenia (Is) przy wilgotności optymalnej (Wopt),
-wskaźnika piaskowego (WP).
Na podstawie tych badań i ocenie przydatności gruntu w wykopie do wbudowania w nasypy,
Wykonawca opracuje bilans mas ziemnych i przedstawi do akceptacji Inżyniera.
Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie
wykonywania wykopów, celem potwierdzenia ich przydatności do budowy nasypów zgodnie

z PN-S-02205:1998. Jeżeli badania laboratoryjne w trakcie budowy nie potwierdzą założeń
przyjętych w Specyfikacjach, to grunt nieprzydatny do budowy nasypów powinien być
odwieziony na odkład po uzgodnieniu z Inżynierem. Wykonawca jest zobowiązany do
wbudowywania w nasypy tylko gruntów przydatnych do ich budowy.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt. 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania
jak też w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania.
Do wykonania robót ziemnych można stosować następujący sprzęt:
- koparki jednonaczyniowe kołowe, samochodowe lub gąsienicowe,
- koparko-spycharki,
- koparko-ładowarki,
- spycharki gąsienicowe,
- ładowarki,
- równiarki samojezdne
- sprzęt do zagęszczania,
- ręczny sprzęt do lżejszych robót ziemnych, lub inny sprzęt akceptowany przez Inżyniera.
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 gruntu
Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie celem wbudowania w nasyp mogą być
stosowane następujące
środki transportu:
- samochody skrzyniowe,
- samochody samowyładowcze,
lub inne środki transportu zaakceptowane przez Inżyniera.
Wydajność środków transportu powinna być dostosowana do wydajności sprzętu
stosowanego do wykonywania wykopów. Przy ruchu po drogach publicznych środki
transportu powinny spełniać wymagania podane w Specyfikacji D.00.00.00 „Wymagania
ogólne”.
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. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi trasy i punktów wysokościowych, usunięcie drzew
i krzewów należy wykonać zgodnie z Rysunkami, Specyfikacją D.01.01.01, Specyfikacją
D.01.02.01 oraz poleceniami Inżyniera.
Przed rozpoczęciem robót, wyznaczona zostanie trasa i punkty wysokościowe wraz ze
wszystkimi zmianami, zatwierdzonymi przez Inżyniera, Przed rozpoczęciem robót
Wykonawca dokona obmiaru terenu.
5.3. Odwodnienie robót ziemnych
Niezależnie od budowy urządzeń stanowiących elementy systemów odwadniających ujętych
w projekcie, Wykonawca powinien wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód
poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed nawilgoceniem i

nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonania robót, aby powierzchniom
wykopów i nasypów nadać w całym okresie trwania robót spadki poprzeczne (min 2%)
i podłużne zapewniające prawidłowe odwodnienie (stałe odprowadzenie wód).
Jeśli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienie
ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony
Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi
być poprzedzone uzgodnienie z odpowiednimi władzami. Uzgodnienie to znajduje się po
stronie Wykonawcy robót.
5.3. Wykopy w gruntach nieskalistych
5.2.1. Zasady prowadzenia robót
Wykopy należy chronić przed dopływem wody. Ponadto wszelkie roboty ziemne należy
prowadzić w okresie możliwie suchym z pominięciem okresu zimowego.
Sposób wykonania skarp wykopów powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania
skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża
Wykonawcę robót ziemnych.
5.2.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno wynosić
Is>0,97 lub E2>40Mpa oraz E2/E1 < 2,5 (dla skarp L>0,95). Badanie należy wykonywać wg
wymagań Inżyniera lub dwa punkty na działce roboczej jednak nie rzadziej niż raz na
1500m2. Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie mają wymaganego
wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do
wartości podanych powyżej. Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w powyższej
tablicy nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczenie gruntów rodzimych, to
Wykonawca zaproponuje i przedstawia do akceptacji Inżynierowi możliwe do zastosowania
środki, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia.
5.2.3. Ruch budowlany
Nie należy dopuszczać do ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile grubość warstwy gruntu
(nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3m. Z chwilą przystąpienia
do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn
wykonujących tę czynność budowlaną. Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych,
wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót
ziemnych.
5.2.4. Dokładność wykonania wykopów
Sprawdzeniu podlegają następujące elementy wykonania wykopów:
- Równość podłoża
Nierówności podłużną i poprzeczną podłoża należy mierzyć 3 metrową łatą, co 50m.
Nierówności nie mogą przekraczać ±5cm.
- Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 3 metrowej łaty i poziomicy raz na 50m i
dodatkowo we wszystkich punktach głównych łuków poziomych.
Spadki poprzeczne podłoża powinny być zgodne z projektem z tolerancją -0,5% i +1,0%.
- Rzędne podłoża
Rzędne podłoża należy sprawdzić, co 50m. Różnice pomiędzy rzędnymi zmierzonymi i
projektowanymi nie powinny przekraczać +l cm i -5cm.
- Ukształtowanie osi korpusu
Ukształtowanie osi koryta należy sprawdzać, co 50m w osi i na jej krawędziach.
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż o ±5cm.

- Szerokość korpusu
Szerokość należy sprawdzić przynajmniej raz na 50m. Szerokość nie może się różnić od
szerokości projektowanej o więcej niż +5cm i -5cm a krawędzie dna wykopu nie powinny
mieć wyraźnych załamań.
- Skarpy
Pochylenie skarp nie może się różnić od projektowanego o więcej niż ±10% jego wartości
wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość wklęśnięć na powierzchni skarp wykopu
nie może przekraczać ±10cm przy pomiarze łatą 3 metrową.
5.4. Odkłady
Część gruntu pochodzącego z wykopów która nie będzie użyta do wbudowania w nasyp
powinna być natychmiast wywieziona z terenu budowy na odkład.
Lokalizacja odkładu wraz z wszelkimi uzgodnieniami wynikającymi z tego tytułu znajduje się
po stronie Wykonawcy.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót ziemnych polega na sprawdzeniu dokładności wykonania wykopów w
odniesieniu do dokumentacji projektowej. Ponadto sprawdzeniu (wizualnemu) podlega
odwodnienie korpusu ziemnego (ujęcie i odprowadzenie wód opadowych).
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
- odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,
- zapewnienie stateczności skarp,
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
- dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie).
- zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem robót ziemnych jest metr sześcienny
[m3] z wszelkimi czynnościami mającymi na celu transport gruntu zgodnie z zasadami
określonymi w niniejszej ST.
8. ODBIÓR ROBOT
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie
wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami.
Poszczególne elementy robót ziemnych podlegają odbiorom robót zanikających i ulegających
zakryciu.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena l metra sześciennego [m3] wykonania wykopów obejmuje:
- wszelkie prace pomiarowe,
- prace przygotowawcze,
- dostarczenie odpowiedniego sprzętu,
- wykonanie wykopów,
- wykonanie rowków pod dreny,
- załadunek i wywiezienie urobku z terenu budowy na miejsce docelowego składowania (na
odkład),
- profilowanie dna wykopu i skarp,
- bezpośrednie zagęszczenie powierzchni wykopu,
- plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopu
- zagęszczenie gruntu w wykopach,
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych,
- rozplantowanie urobku na odkładzie z nadaniem odpowiedniej formy,
- odwodnienie wykopu,
- wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych,

- bieżące utrzymanie w czystości nawierzchni jezdni – usuwanie zanieczyszczeń nanoszonych
samochodami przewożącymi grunt,
- oznakowanie i zabezpieczenie Robót i jego utrzymanie,
- przekopy kontrolne,
- koszty nadzoru przedstawicieli Właścicieli sieci uzbrojenia podziemnego,
- rekultywacje terenu.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
2. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
4. PN-S-02205.1998 Roboty ziemne. Wymagania i badania.

D.03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z budowa kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wód opadowych, objętych
niniejszym kontraktem.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonania kanalizacji deszczowej.
W zakres tych robót wchodzą:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- roboty montażowe,
- przekroczenia pod obiektami terenowymi,
- podłączenie do istniejących studzienek,
- ochrona przed korozją,
- kontrola jakości.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami
i określeniami podanymi w Specyfikacji D.00.00.00.
1.4.1. Kanał - liniowy obiekt inżynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia
ścieków.
1.4.2. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzenia ścieków opadowych.
1.4.3. Kanał doprowadzający - kanał deszczowy doprowadzający ścieki opadowe do urządzeń
oczyszczających jak osadniki szlamowe, zbiorniki retencyjne i separatory.
1.4.4. Kanał odprowadzający - kanał deszczowy odprowadzający ścieki podczyszczone
w urządzeniach oczyszczających do odbiornika.
1.4.5. Kanał otwarty - kanał którego górna część obwodu przekroju poprzecznego jest
otwarta.
1.4.6. Kanał zamknięty - kanał, którego obwód przekroju poprzecznego jest zamknięty.
1.4.7. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią
kanalizacji deszczowej.
1.4.8. Kolektor, kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów

i odprowadzenia ich do pompowni, oczyszczalni lub odbiornika.
1.4.9. Kanał przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej większej lub równej 1,0
m.
1.4.10. Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niŻ 1,0
m.
1.4.11. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzełazowym
przeznaczony do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.
1.4.12. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi
kanału w planie na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.
1.4.13. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do połączenia co
najmniej dwóch kanałów dopływowych, w jeden kanał odpływowy.
1.4.14. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna, mająca dodatkowy
przewód pionowy umożliwiający wytracenie nadmiaru energii ścieków, spływających z
wyżej położonego kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego.
1.4.15. Studzienka monolityczna - studzienka, której co najmniej komora robocza jest
wykonana w konstrukcji monolitycznej.
1.4.16. Studzienka prefabrykowana - studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory
roboczej i komin włazowy są wykonane z prefabrykatów.
1.4.17. Studzienka kołowa - studzienka z komorą roboczą w kształcie koła w przekroju
poziomym.
1.4.18. Komora robocza - zasadnicza część studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do
czynności eksploatacyjnych.
1.4.19. Komin włazowy - szyb łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu, przeznaczony
do wchodzenia i wychodzenia obsługi.
1.4.20. Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do
przepływu ścieków.
1.4.21. Wysokość komory roboczej - odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty
pokrywowej, lub innego
elementu przykrycia komory roboczej, a rzędną spocznika przy ścianie komory.
1.4.22. Spocznik - element dna studzienki pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej.
1.4.23. Właz kanałowy - element Żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek kanalizacyjnych,
składający się z korpusu i pokrywy.
1.4.24. Płyta pokrywowa (pośrednia) - płyta przykrywająca komorę roboczą studzienki
kanalizacyjnej.
1.4.25. Wylot kanału - obiekt na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika.
1.4.26. Przelew burzowy - obiekt na kanale deszczowym, przeznaczony do odprowadzenia
w czasie ulewnego deszczu nadmiaru wód opadowych kanałem burzowym do odbiornika.
1.4.27. Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych spływających do
kanału
z utwardzonych powierzchni terenu.
1.4.28. Ściek skarpowy - element betonowy służący do odprowadzenia ścieków deszczowych
z przykanalików do rowów przydrożnych po skarpie autostrady.
1.4.29. Wylot przykanalika - obiekt na końcu przykanalika odprowadzającego ścieki do rowu
przydrożnego.
1.4.30. Studzienka wlotowa-wpadowa - studzienka prefabrykowana usytuowana w dnie rowu
przydrożnego przed wlotem do kanalizacji doprowadzającej ścieki do urządzeń
oczyszczających.

1.4.31. Ciecze lekkie - to ciecze, których ciężar właściwy jest mniejszy od ciężaru właściwego
wody, które są w wodzie nierozpuszczalne lub słabo rozpuszczalne jak: benzyny, oleje
napędowe lub grzewcze, oraz inne oleje pochodzenia mineralnego, roślinnego i zwierzęcego.
1.4.32. Wielkość znamionowa NG [l/s] - to nieoznaczona liczba określająca wielkość
przepływu cieczy dla separatora. Odpowiada ona przepływowi wody w l/s wg normy DIN
1999 cz.III.
1.4.33. Osadnik szlamowy - separator piasku - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej
przeznaczony do podczyszczenia ścieków opadowych z zawiesiny, usytuowany przed
separatorem, dla kanałów które nie wymagają zastosowania zbiorników retencyjno oczyszczających.
1.4.34. Zbiornik retencyjno - oczyszczający - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej
przeznaczony do podczyszczenia ścieków opadowych z zawiesin przed wylotem do
odbiornika.
1.4.35. Skrzynka wpustu deszczowego - zwieńczenie wpustu, składające się z korpusu i kratki,
osadzone na zestawie odpływowym w miejscu jego zabudowy.
1.4.36. Korpus - część skrzynki wpustu lub włazu kanałowego stanowiącego obudowę i
podparcie kratki lub pokrywy włazu, montowana na miejscu zabudowy.
1.4.37. Kratka - ruchoma część skrzynki, wpustu ściekowego, umożliwiająca odbiór wód
powierzchniowych.
1.4.38. Pokrywa włazu kanałowego - ruchoma część włazu kanałowego, służąca do
zamykania otworów studzienek kanalizacyjnych.
1.4.39. Otwory wentylacyjne - otwory w pokrywach włazów kanałowych, spełniające funkcje
wentylacyjne.
1.4.40. Powierzchnia wsporcza - powierzchnia korpusu, na której wspierają się pokrywa,
ramka dystansowa lub kratka.
1.4.41. Ramka dystansowa - dodatkowy element skrzynki, umożliwiający regulację położenia
kratki w pionie względem nawierzchni drogowej.
1.4.42. Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wód lub ścieków z przewodu kanalizacyjnego do
gruntu.
1.4.43. Infiltracja - przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.
1.4.44. Spajalność - przydatność metalu o danej wrażliwości na spajanie do utworzenia w
określonych warunkach spajania złącza metalicznie ciągłego o wymaganej użyteczności.
Spajanie obejmuje: spawanie, zgrzewanie i lutowanie.
1.4.45. Spawanie - metoda spajania, w której łączone brzegi oraz spoiwo ulegają stopieniu.
1.4.46. Spoina - część spawanego złącza, składająca się wyłącznie z metalu stopionego
podczas spawania t.j. ze stopionego materiału rodzimego i spoiwa.
1.4.47. Materiał rodzimy - materiał z którego wykonany jest przedmiot poddawany procesowi
spajania.
1.4.48. Spoiwo - materiał dodatkowy przeznaczony do utworzenia spoiny.
1.4.49. Złącze spawane - połączenie dwóch lub więcej części wykonane za pomocą spawania.
1.4.50. Spawanie gazowe - spawanie, w którym źródłem ciepła jest płomień gazowy.
1.4.51. Spawanie łukowe - spawanie, w którym źródłem ciepła jest łuk elektryczny.
1.4.52. Spawanie ręczne - spawanie, w którym zarówno posuw elektrody lub drutu
spawalniczego jak i przesuwanie źródła ciepła wzdłuż złącza odbywają się ręcznie.
1.4.53. Spoina montażowa - spoina łącząca części prefabrykowane w całość konstrukcyjną
wykonaną w warunkach spawania montażowego.
1.4.54. Spoina sczepna - krótka spoina wykonana dla utrzymania części łączonych w
położeniu odpowiednim do spawania.
1.4.55. Spoina ciągła - spoina ułożona na całej długości złącza.

1.4.56. Zgrzewanie - metoda spajania przy której połączenie materiałów następuje wskutek
docisku, niezależnie od źródła, ilości i koncentracji ciepła występującego w czasie łączenia.
1.4.57. Zgrzewalność - podatność materiału do łączenia za pomocą zgrzewania przy
określonych warunkach technologicznych.
1.4.58. Złącze zgrzewane - połączenie dwu lub więcej części, wykonane za pomocą
zgrzewania.
1.4.59. Zgrzeina - miejsce złącza zgrzewanego, w którym nastąpiło połączenie (materiałów) o
fizycznej ciągłości.
1.4.60. Separator – urządzenie przeznaczone do zredukowania związków ropopochodnych w
ściekach opadowych .
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za zgodność
z rysunkami i poleceniami Inżyniera.
2. MATERIAŁY
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Rysunków
i Specyfikacji. Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach
otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy.
Jeżeli Rysunki lub Specyfikacja, przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o swoim
wyborze jak najszybciej jak to możliwe przed użyciem materiału, albo w okresie ustalonym
przez Inżyniera celem sprawdzenia zgodności z wymogami projektowymi .
W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien
przedstawić do akceptacji Inżyniera materiał z innego źródła.
Wszelkie zmiany projektowe wymagają pisemnej zgody uprawnionego branżysty projektanta.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody
Inżyniera. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i
niezapłaceniem za wykonaną pracę.
Surowiec użyty do produkcji rur, kształtek i studni powinien gwarantować trwałość większą
od 50 lat .
2.1. Rury kanalizacyjne
2.1.1 Rury PCV ϕ110
2.2. Studzienki kanalizacyjne-istniejące
z kręgów Żelbetowych łączonych na uszczelki gumowe.
Studzienki kanalizacyjne należy wykonać w sposób odpowiadający wymaganiom normy
PN-B-10729:1999.
2.2.1. Beton hydrotechniczny
Składniki do produkcji betonu i sposób jego produkcji do budowy studzienek kanalizacyjnych
oraz wylotów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-06250.
2.2.2. Beton zwykły
Beton zwykły powinien odpowiadać PN-88/B-06250.
2.2.3. Zaprawy budowlane zwykłe
Zaprawy budowlane do połączenia elementów prefabrykowanych, powinny odpowiadać PN90/B-14501.
2.2.4. Woda
Woda do betonu i zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250.
2.2.5. Piasek do zapraw
Piasek do zapraw powinien odpowiadać PN-79/B-06711.
2.2.6. Kruszywo mineralne

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-/B06712/A1:1997.
2.2.7. Cement portlandzki
Cement portlandzki powinien odpowiadać PN-EN 197-1:2002.
2.2.8. Cement hutniczy
Cement hutniczy powinien odpowiadać PN-EN 197-1:2002.
2.2.9. Kręgi Żelbetowe - powinny spełniać wymagania normy BN-86/8971-08, DIN 4034 T1
, h = 500 mm,
2.2.10. Elementy denne Ø 800
2.2.11. Płyty pokrywowe żelbetowe okrągłe
- powinny spełniać wymagania normy BN-86/8971-08, DIN 4034 T1
Płyty żelbetowe nastudzienne o wymiarach: Ø 600
2.2.12. Płyty odciążające Żelbetowe
Płyty Żelbetowe pośrednie o wymiarach: 600mm,
2.2.13. Włazy kanałowe
- powinny odpowiadać wg PN-EN 124:2000 typ lekki B125, typ ciężki D-400 wg PN-EN
124:2000 na zatrzask i zawias
2.2.14. Stopnie Żeliwne
Stopnie Żeliwne do studzienek kanalizacyjnych wg PN-64/H-74086.
2.3. Wpusty deszczowe
Wpust deszczowy uliczny prefabrykowany klasa D 400 wg PN-EN 124:2000
2.3.1. Skrzynki Żeliwne wpustów deszczowych
Należy stosować skrzynki żeliwne wpustów deszczowych wg PN-EN 124:2000.
2.4. Piasek na podsypkę i obsypkę rur
Piasek na podsypkę i obsypkę rur kanalizacyjnych wg PN-87/B-01100.
2.5. świr lub pospółka na podsypkę filtracyjną
Podsypka filtracyjna ze Żwiru, pospółki lub tłucznia wg PN-87/B-01100.
2.7. Materiały izolacyjne i uszczelniające
2.7.1. Kit olejowy i poliestrowy - to kity budowlane trwale plastyczne służące do
uszczelniania przejść rur przez ściany studzienek wg PN-B-30150:97.
2.7.2. Izoplast R i B
Izoplast ”R” - kompozycja bitumiczno - rozpuszczalnikowa do gruntowania i wykonania
powłok w gruntach suchych.
Izoplast „B” - kompozycja bitumiczno - winylowa do zabezpieczeń przeciwwilgociowych
i wodochronnych na podłożu z izoplastu R.
2.7.3. Przejście szczelne dla przejść rur przez ścianę studzienek, komór.
2.7.4. Uszczelki samosmarowujące do łączenia kręgów, płyt.
2.8. Separator olejów i benzyn wg katalogu Producenta
2.9. Osadnik szlamowy wg katalogu Producenta
2.10. Składowanie materiałów na placu budowy
powinno odbywać się na terenie równym i utwardzonym z możliwością odprowadzenia wód
opadowych.
Elementy prefabrykowane mogą być składowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielo
warstwowo.
W przypadku poziomego składowania rur, pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach
drewnianych, zabezpieczając klinami umocowanymi do podkładów pierwszy i ostatni
element warstwy przed przesunięciem z ułożeniem równolegle. Zaleca się składowanie rur na
paletach w opakowaniu producenta.
W przypadku pionowego składowania rur betonowych ilość warstw nie może przekroczyć
2 m.

Kręgi można składować poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokości 1,80 m.
Przy pionowym składowaniu należy stosować podkłady i kliny podobnie jak przy
składowaniu rur. Włazy należy składować w pozycji wbudowania.
Pokrywy żelbetowe należy składować poziomo.
Cement, materiały izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy należy składować
w magazynie zamkniętym.
Kruszywa tj. pospółkę i piasek do zapraw należy składować w pryzmach.
Zaleca się sposób składowania materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych jego
asortymentów.
Rury z polietylenu należy składować pod zadaszeniem, w opakowaniach fabrycznych.
2.10.1. Rury polietylenowe
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni
słonecznych oraz opadów atmosferycznych.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać +30oC.
Rury należy przechowywać w pozycji poziomej, na płaskim i równym podłożu, w stosach o
wysokości do 1,50 m.
2.10.2. Rury betonowe
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać +30oC.
Rury należy przechowywać w pozycji poziomej, na płaskim i równym podłożu, w stosach o
wysokości do 1,50 m.
2.13. Odbiór materiałów na budowie
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami
gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego.
- Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i
zgodności z danymi producenta.
- należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub
powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym
przez inżyniera robót.
3. SPRZĘT
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej zastosuje sprzęt
gwarantujący właściwą jakość robót.
3.1. Do robót ziemnych i przygotowawczych można stosować następujący sprzęt:
- piłę do cięcia asfaltu i betonu,
- piłę motorową do cięcia drzew,
- koparki o pojemności 0,25 - 0,60 m3,
- spycharki,
- sprzęt do zagęszczania gruntu (ubijaki i zagęszczarki mechaniczne)
- samochody samowyładowcze.
3.2. Do robót montażowych można stosować następujący sprzęt:
- wciągarkę ręczną,
- wciągarkę mechaniczną,
- samochód skrzyniowy z dłużycą,
- samochód samowyładowczy,
- betoniarki,
- żurawie,
- spawarki,
- urządzenie do przewiertu rurą stalową,
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do
technologii i warunków wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt
zaakceptuje Inżynier.

4. TRANSPORT
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą
uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów.
Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP. Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót
zgodnie z zasadami zawartymi w Rysunkach i Specyfikacji i wskazaniami Inżyniera, oraz w
terminie przewidzianym w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków
transportu:
- samochód skrzyniowy,
- samochód samowyładowczy,
- samochód dostawczy.
Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie, oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.
Rury powinny być układane w pozycji poziomej.
Pierwszą warstwę rur należy układać na podkładach drewnianych, z założeniem klinów pod
skrajne rury.
Przy wielowarstwowym ułożeniu rur, górna warstwa nie może przewyższać ścian środka
transportu więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej rury. Poszczególne warstwy rur należy
przekładać materiałem wyściółkowym w miejscach stykania się wyrobów.
Kręgi należy transportować w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla usztywnienia przewożonych elementów należy stosować przekładki, rozpory i kliny z
drewna, gumy i innych materiałów.
Podnoszenie i opuszczanie kręgów należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin
zawiesia, rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.
Włazy kanałowe należy zabezpieczyć w czasie transportu przed przemieszczeniem. włazy
typu b i d mogą być przewożone luzem.
Wpusty Żeliwne można przewozić dowolnymi środkami transportu.
Mieszankę betonową należy przewozić w odpowiednich warunkach nie powodujących:
segregacji składników, zmiany składu mieszanki oraz jej zanieczyszczenia.
Przy transporcie rur polietylenowych należy zachować następujące wymagania:
- przewóz rur może odbywać się tylko samochodami skrzyniowymi, przy temperaturze
powietrza od -5o do +30oC,
- ułożenie rur na podkładach drewnianych naprzemianlegle z zastosowaniem przekładek dla
ochrony przed zarysowaniem,
- przy ujemnych temperaturach należy zachować szczególną ostrożność z uwagi na
zwiększoną kruchość tworzywa.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Opracowania projektowe
Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na koszt własny do sporządzenia,
wszelkich niezbędnych opracowań projektowych zabezpieczenia wykopów.
Do obowiązków Wykonawcy należy również uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień
dla tych projektów.
Projekty konstrukcyjne winny być sporządzone zgodnie z zasadami obowiązujących polskich
norm.
Projekty podlegają akceptacji Inżyniera.
5.1.1. Wymagania szczegółowe dla opracowań projektowych
Przy opracowywaniu projektów należy uwzględnić dyspozycje co do sposobu prowadzenia
robót zawarte w Rysunkach.
Projekty konstrukcyjne zabezpieczeń winny zawierać co najmniej:

projekty ścianek szczelnych i kotew gruntowych ograniczających rozkopy przyprowadzeniu
robót ziemnych dla potrzeb budowy kanalizacji i urządzeń oczyszczających w sposób nie
stwarzający zagrożeń dla istniejących obiektów i urządzeń projekty tymczasowych
odwodnień wykopów fundamentowych i rozkopów.
5.1.2. Warunki techniczne wykonania opracowań projektowych
Wszystkie projekty muszą zawierać warunki techniczne wykonania, które zawierać będą:
badania geologiczne w zakresie koniecznym dla opracowania projektów konstrukcyjnych
dobór odpowiednich materiałów dla przewidzianych robót wraz z podaniem dla nich
wymaganych parametrów jakościowych, warunków ich stosowania, zakresu i sposobu
kontroli jakości oraz zasad ich odbioru dobór sprzętu normy i przepisy dotyczące materiałów i
sposobu prowadzenia robót.
Powyższe warunki po uzyskaniu akceptacji przez Inżyniera stanowić będą podstawę
wykonania robót, kontroli ich jakości oraz odbiorów.
5.2. Prace wstępne
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z budową
kanalizacji deszczowej. W granicach terenu budowy kanału znajduje się stały punkt
niwelacyjny o rzędnej podanej w dokumentacji tzw. repery robocze.
5.3. Roboty przygotowawcze
- Podstawę wytyczenia trasy kanału deszczowego stanowi Rysunki i Prawna.
- Wytyczenie w terenie osi kanału w odniesieniu do projektowanej drogi, lub dróg bocznych z
zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomocą wbitych w grunt kołków osiowych z
gwoździem. Po wbiciu kołków osiowych
należy wbić kołki - świadki jednostronne lub dwustronne w celu umożliwienia odtworzenia
osi kanału po rozpoczęciu robót ziemnych. Wytyczenie trasy kanału w terenie przez
odpowiednie służby geodezyjne Wykonawcy.
- Usunięcie drzew i krzewów w pasie budowy kanału.
- Usunięcie humusu spycharką i ułożenie w pryzmy, poza zasięgiem robót.
- Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery
tymczasowe z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne Wykonawcy.
- W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy
prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami.
5.4. Roboty ziemne
Wykopy pod kanalizację należy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami, ręcznie lub
mechanicznie wg PNB-06050:1999 i PN-B-10736:1999.
Wykop pod kanał należy rozpocząć od najniższego punktu tj. od wylotu do odbiornika
i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość
grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów
nawodnionych. Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków
osiowych, prostopadle do trasy kanału połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu
kołków krawędziowych, naciągnięcie sznura wzdłuż nich i naznaczenie krawędzi na gruncie
łopatą. Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w
odległości 1,0 m od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu.
Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0 m zgodnie z PN-B-06050:1999 i PNB-10736:1999 przy braku wody gruntowej i usuwisk:
- w gruntach bardzo spoistych 2:1,
- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spękanych 1:1,
- w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,

- w gruntach niespoistych 1:1,50,
przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi
wykopu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu.
Dla gruntów nawodnionych i dla wykopów o ścianach pionowych i głębokości większej od
1,0 m należy prowadzić wykopy umocnione. O sposobie umocnienia wykopów decyduje
Wykonawca. Dopuszcza się umocnienie wypraskami lub ścianką szczelną z grodzic
stalowych.
W wypadku umocnienia wypraskami umocnienie ścian składa się z trzech elementów:
- wyprasek ułożonych poziomo przylegających do ścian wykopu,
- bali pionowych (nakładek),
- okrąglaków jako poprzeczne rozpory.
Umocnienie ścianką szczelną z grodzic stalowych wykonane będzie wg opracowanej
uprzednio dokumentacji projektowej, wymienionej w punkcie 5.1.
Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm
w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem
podsypki.
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze
umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych
dna. Ławy należy montować nad wykopem na wysokości ca’1,0 m nad powierzchnią terenu
w odstępach co 30 m. Ławy powinny mieć wyraźnie i trwale oznakowanie projektowanej osi
przewodu. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.
Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia
głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej co 20 m.
Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie
koparkami. Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucanie nad
krawędzią wykopu.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Rysunkami.
Wykopy o głębokości ponad 4,0 m zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999 należy
prowadzić stopniami - piętrami. Dla każdego piętra należy wykonać wjazd dla środków
transportowych. Górną część wykopu o głębokości ca’2,0 należy wykonać mechanicznie ze
skarpami. Dolną część należy wykonać o ścianach pionowych z umocnieniem wypraskami
zakładanymi poziomo. Sposób prowadzenia wykopów 80% mechanicznie i 20% ręcznie.
Na odcinku wystąpienia wód gruntowych, górną część wykopu ze skarpami należy wykonać
w gruncie suchym, natomiast część nawodnioną o ścianach pionowych.
Technologia budowy kanalizacji zakłada prowadzenie robót od odbiornika (istniejącego
cieku), co umożliwia odprowadzenie wód gruntowych z wykopu grawitacyjnie, drenażem
ułożonym w podsypce filtracyjnej.
5.5. Podsypka
Dla kanałów budowanych w gruntach suchych, nienawodnionych, o podłożu z gruntów
spoistych, pod rury należy wykonać podsypkę z pospółki lub ze Żwiru grubości 20 cm z
podbiciem pachwin. Podsypkę należy zagęścić ubijakami ręcznymi.
5.6. Roboty montażowe
Technologia budowy kanału musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków zgodnie
z Rysunkami.
Budowę kanału należy prowadzić od odbiornika. Po przygotowaniu wykopu, jego
odwodnieniu i ułożeniu podsypki należy przystąpić do układania rur.

Przy układaniu kanału należy zachować prostoliniowość osi zarówno w płaszczyźnie
poziomej jak i pionowej.
W tym celu należy zamontować nad wykopem ławy celownicze w odstępach co 30,0 m na
prostej lub w punktach załamania, służące do odtworzenia osi kanału w wykopie.
Ławy celownicze są ustawiane na określonej rzędnej z zachowaniem spadku kanału. należy
codziennie sprawdzać niwelatorem celowniki, przed przystąpieniem do montażu rur.
5.7.1. Głębokość ułożenia kanału
Przy niestosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających podłoże i przewód przed
przemarzaniem, głębokość ułożenia przewodu powinna być taka, aby jego przykrycie h od
wierzchu przewodu do projektowanego terenu było większe niż głębokość przemarzania
gruntów hz o zgodnie z PN-EN 1610:2002 .
Dla budowanej kanalizacji hz = Od 1,20 m do 1,60m
5.7.2. Opuszczanie rur do wykopu
Rury do wykopu należy opuszczać powoli i ostrożnie, ręcznie za pomocą lin konopnych lub
mechanicznie wielokrążkiem powieszonym na trójnogu lub dźwigiem samochodowym.
Przy opuszczaniu rur zaleca się również stosowanie specjalnych haków z długim ramieniem.
wymiary i wytrzymałość haka powinny być dostosowane do wielkości i ciężaru rur
opuszczanych.
5.7.3. Układanie rur
Rury należy układać od najniższego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do
spadku kanału. Przy układaniu rur należy posługiwać się celownikiem, pionem i krzyżem
celowniczym. Właściwe położenie ułożonej rury w stosunku do kierunku osi kanału sprawdza
się pionem, a w stosunku do linii dna projektowanego tzw. krzyżem celowniczym lub łatą
mierniczą i niwelatorem. Odległość górnej krawędzi poprzeczki krzyża celowniczego do jego
dolnego końca stanowi odległość płaszczyzny wyznaczanej przez ławy celowników od
płaszczyzny projektowanego dna kanału i powinna wyrażać się w pełnych metrach lub
półmetrach. Najniższy punkt dna układanej rury powinien znajdować się dokładnie na
kierunku osi budowanego kanału.
Rura powinna być ułożona wg projektowanej niwelety i ściśle przylegać do podłoża na całej
swej długości. Po ułożeniu należy rurę zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie
pachwin podsypką z granulatu.
Przy nierównym ułożeniu rury w wykopie, rurę należy podnieść i wyregulować podłoże przez
podsypkę z piasku lub Żwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrównanie położenia
rury przez podłożenie kawałka drewna, cegły lub kamienia.
5.7.4. Uszczelnienie rur
5.7.4.1. Rury polietylenowe ochronne
Łączenie rur PE przez spawanie ekstruzyjne.
Podczas spawania przy użyciu ekstrudera końce łączonych rur są rozgrzewane za pomocą
gorącego powietrza, następnie roztopiony materiał (tworzywo sztuczne) jest podawany pod
pewnym ciśnieniem w przerwę pomiędzy
końcówkami rur.
Stosowane są dwa systemy spawania:
- spawanie wewnętrzne i zewnętrzne,
- spawanie wewnętrzne z wykorzystaniem obejmy stalowej.
Spawanie wewnętrzne i zewnętrzne stosowane jest przy średnicach DN (600)800 – 3000 mm.
Zapewnia zakończenie spawania w czasie jednej operacji.
W przypadku konieczności wykonania spawania jednostronnego wewnętrznego, miejsce
tworzenia spoiny należy osłonić obejmą stalową. Powierzchnia łączenia rur musi być
sfazowana. Fazowanie powierzchni należy wykonać jednostronnie przez całą grubość profilu

rury a nie z obu stron. Opaska chroni połączenie przed wypływaniem spawu na zewnątrz
połączenia podczas jego wykonywania.
Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona szczelność.
Przy spawaniu wymaga się aby:
- spawane rury miały tą samą średnicę i te same grubości ścianek,
- rury były ustawione współosiowo,
- końcówki rur były sfazowane,
Przed ukończeniem dnia roboczego, należy zabezpieczyć końce rurociągu przed zamuleniem
wodą deszczową.
Po ułożeniu rurociągu należy wykonać obsypkę rur piaskiem do wysokości 50 cm ponad
wierzch rury z dokładnym podbiciem pachwin.
W miejscach połączeń należy pozostawić odkryty rurociąg dla dokonania sprawdzenia
szczelności w czasie trwania próby.
5.7.4.2. Rury betonowe wipro
Połączenie rur betonowych za pomocą uszczelki gumowej i zakończenia kielichem wg
wytycznych producenta rur.
Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona szczelność przy
próbie szczelności.
5.7.5. Zabezpieczenie kanału przy przerwie w układaniu
Przed ukończeniem dnia roboczego, lub zejściem z budowy, należy zabezpieczyć końce
układanego kanału przed zamuleniem woda gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu do
ostatniej rury np. drewnianym progiem.
5.7.5.1. Ocieplenie kanału
Na odcinkach, gdzie przykrycie jest mniejsze od 1,0 m należy ocieplić rury watą szklaną
ewentualnie welonem z wełny mineralnej gr. 10cm + 2 x folia z PE gr. 1mm.
5.7.6. Studzienki kanalizacyjne, rewizyjne i połączeniowe
5.7.6.1. Lokalizacja studzienek kanalizacyjnych
Lokalizacja studzienek powinna wynikać z potrzeb i ograniczeń związanych z budową
i użytkowaniem kanału.
Odległość zewnętrznej powierzchni ścian studzienki od krzyżujących się z kanałem
elementów infrastruktury powinny być nie mniejsze niż 1,0 m.
5.7.6.2. Stateczność i wytrzymałość
Studzienki kanalizacyjne powinny być wytrzymałe na parcie ziemi, wody i obciążenia
dynamiczne oraz nie powinny być unoszone wskutek wyporu wody.
Studzienka powinna być posadowiona na odpowiednim fundamencie.
5.7.6.3. Studzienki kanalizacyjne z elementów betonowych i Żelbetowych
należy wykonać zgodnie z PN-B-10729:1999
Wysokość komory roboczej studzienki nie powinna być mniejsza niż 2,0 m.
W przypadku, gdy głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie mogą
zapewnić tej wysokości, dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niż 2,0 m.
W uzasadnionych przypadkach z pisemną zgodą przyszłego użytkownika dopuszcza się
stosowania studzienek o mniejszych średnicach.
Studzienki kanalizacyjne powinny być wykonane z materiałów trwałych.
Zaleca się :
- beton hydrotechniczny wg BN-62/6738-03 wraz z domieszkami uszczelniającymi,
- kręgi Żelbetowe wg BN-86/8971-08.
Ściany komór roboczych powinny być wewnątrz gładkie i nietynkowane.
Włazy kanałowe powinny mieć średnicę nie mniejszą niż 600 mm. Włazy należy usytuować
nad stopniami złazowymi, w odległości 0,10 m od krawędzi wewnętrznej ścian studzienek.

Studzienki usytuowane w drogach lub innych miejscach narażonych na obciążenia
dynamiczne powinny być wyposażone we właz typu ciężkiego wg PN-EN 124:2000.
Poziom górnej powierzchni włazu w nawierzchni utwardzonej powinien być równy z nią,
natomiast w trawnikach i zieleńcach powinien znajdować się co najmniej 8 cm ponad
terenem.
5.7.7. Studzienki ściekowe
Wykonanie studzienek ściekowych jest podobne jak kanalizacyjnych. Średnica studzienek
wynosi Ø500 mm.
Głębokość osadnika wg rys. Zastosowano wpust ściekowy typu ciężkiego.
5.7.8. Przykanaliki
Podłączenie odwodnienia do kanalizacji deszczowej należy wykonać za pomocą
przykanalików.
Przykanaliki należy wykonać z rur kanalizacyjnych Ø160 mm łączonych za pomocą kielicha
i uszczelki.
5.7.9. Wyloty
5.7.9.1. Wyloty kanałów
Wylot należy wykonać z narzutu kamiennego na szerokości 3,0m oraz wysokości 3,0m.
Przy wylocie kanalizacji do istniejącego cieku, skarpę potoku należy zabezpieczyć narzutem
kamiennym wg dokumentacji projektowej, ewentualnie obrukować kamieniem łamanym na
zaprawie cementowej 1:4 zgodnie z Życzeniem administratora potoku.
5.10. Podłączenie urządzeń
Średnice wylotu i wlotu urządzeń są przystosowane do rur PVC. Połączenie z innymi typami
rur wykonać za pomocą adaptorów. Przy podłączaniu należy przestrzegać wytycznych
producenta rur. Ogólnie należy:
Ustawić rurę kanalizacyjną osiowo do Wlotu/Wylotu urządzenia
Zwilżyć uszczelkę kielicha rury i zewnętrzną powierzchnię króćca środkiem poślizgowym.
Powoli wcisnąć kielich na króciec na głębokość określoną przez producenta rur
Poruszyć rurę przyłączeniową w różnych kierunkach w celu ułożenia się uszczelki.
5.11. Zasyp wykopu
Po dokonaniu odbioru można przystąpić do zasypu wykopu.
5.11.1. Zasypanie ułożonego kanału do wysokości strefy niebezpiecznej (50 cm ponad kanał)
Zasypanie kanału należy rozpocząć od równomiernego obsypania rur z boków, z dokładnym
zagęszczeniem obsypki lub gruntu ziarnistego warstwami grubości 10 - 20 cm, ręcznie lub
mechanicznie. Do zasypu należy używać gruntów sypkich, mało spoistych nie zawierających
kamieni oraz torfu i pozostałości materiałów budowlanych.
Zasypywanie należy wykonać ostrożnie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz
chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej.
W/w warunki należy zastosować również przy zasypie studzienek i wylotów.
Kanały z rur należy zasypać gruntem ziarnistym o granulacji 10-40 mm nie spoistym.
Zasyp wykopu kanału z zagęszczeniem gruntu w obrębie korpusu drogowego zgodnie z
wymaganiami. Sprawdzenie zagęszczenia co 50 m.
5.11.2. Zasypywanie kanału do poziomu terenu
Pozostały wykop należy zasypać warstwami ziemi o grubości 20-30cm sposobem ręcznym
lub mechanicznym z zagęszczeniem mechanicznym gruntu > lub = 95 %. Sprawdzenie
zagęszczenia co 50 m.
Zasypywanie wykopów podczas mrozów jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrożenia
ziemi.
Zasyp wykopu kanału z zagęszczeniem gruntu w obrębie korpusu drogowego zgodnie
z wymaganiami. Sprawdzenie zagęszczenia co 50 m.

5.11.3. Rozbiórka umocnienia ścian wykopu
Jednocześnie z zasypywaniem kanału należy stopniowo prowadzić rozbiórkę umocnienia.
Przy zwalnianiu rozpór należy możliwie unikać wstrząsów w otaczającym gruncie.
W miejscach zagrożonych wyjmuje się po 1 wyprasce z obydwu stron wykopu.
W gruntach spoistych można prowadzić rozbiórkę 3-4 wyprasek od razu.
5.11.4. Nasyp nad kanałem
Na odcinkach kanałów (doprowadzających i odprowadzających) gdzie przykrycie jest
niewystarczające należy wykonać obsypkę rur zgodnie z Rysunkami oraz dodatkowo kanał
ocieplić.
5.11.5. Ochrona przed korozją
Wyloty, a w agresywnym środowisku gruntowym także zewnętrzne ściany studzienek
rewizyjnych i połączeniowych z kręgów Żelbetowych należy zaizolować 2 x lepikiem lub
izoplastem "R". Elementy metalowe jak:
stopnie złazowe, kraty należy oczyścić, zagruntować farbą podkładową cynkową oraz
lakierem bitumicznym.
Na odcinkach wystąpienia wody gruntowej należy ściany studzienek zaizolować 2 x
izoplastem B lub papą na lepiku ze ścianką dociskową.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badanie materiałów
Użyte materiały do budowy kanału powinny być zgodne z Rysunkami.
Sprawdzenie użytych materiałów do budowy kanałów przez porównanie ich cech z
wymaganiami określonymi w Rysunkach.
6.2. Badanie zgodności z Rysunkami
a) Sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty.
b) Sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym.
c) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do
Rysunków i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez
Inżyniera.
d) Sprawdzenie założonych ław celowniczych w nawiązaniu do reperów.
e) Sprawdzenie czy poszczególne fazy robót wykonano zgodnie z dokumentami.
6.3. Badanie wykonania wykopów
6.3.1. Badanie wykopów otwartych obudowanych (umocnionych)
Badanie materiałów i elementów obudowy należy wykonać bezpośrednio na budowie przez
oględziny zewnętrzne, porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi w Rysunkach
6.3.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopów
- wykonuje się przez oględziny zewnętrzne i porównanie z Rysunkami oraz użytkowanym
sprzętem.
6.3.3. Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopów
Przeprowadza się przez:
- pomiar nachylenia skarp przy użyciu szablonu z dokładnością do 1o i porównanie
z Rysunkami
- sprawdzenie odpływu wód opadowych z krawędzi wykopu przez oględziny zewnętrzne,
- pomiar głębokości wykopu z dokładnością do 0,1 m.
6.3.4. Badanie prawidłowości wykonania podłoża naturalnego
- przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne dla stwierdzenia, czy grunt podłoża
odpowiada następującym wymaganiom:
- ma naturalną wilgotność,
- nie został podebrany,
- jest zgodny z określonym w dokumentacji.

6.3.5. Badanie grubości warstwy gruntu zapewniającej nienaruszalność struktury gruntu
podłoża naturalnego
- przeprowadza się przez pomiar rzędnej dna wykopu przy użyciu niwelatora i łaty
niwelatorem, z dokładnością do 1 cm i porównanie z rzędną dna wykopu wg Rysunków
należy wykonać w odstępach nie większych niż 30 m.
6.3.6. Badanie zabezpieczenia podłoża naturalnego
Sprawdzenie wykonania podłoża naturalnego przed rozmyciem przez wody płynące
przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne.
Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostępem i naporem wód gruntowych
przeprowadza się przez wykonanie wykopu próbnego w podłożu naturalnym i pomiar
głębokości zwierciadła wody gruntowej od poziomu podłoża naturalnego, oraz grubość
warstwy odsączającej z piasku z dokładnością do 1 cm.
Pomiar należy wykonać w odstępach nie większych niż 50 m.
6.4. Badanie głębokości ułożenia przewodu i wielkości przykrycia
Badanie przeprowadza się przez pomiar:
- rzędnej podłoża przy użyciu niwelatora,
- wysokości przewodu w przekroju poprzecznym,
- obliczenie różnicy wysokości h, pomiędzy sumą wyników pomiarów j.w., a rzędną
projektowanego terenu w danym punkcie.
6.5. Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek
6.6.1. Badanie ułożenia przewodu
Badanie ułożenia przewodu na podłożu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdłuż
całej długości i na szerokości co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie
należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.
6.6.2. Badanie ułożenia przewodu w planie
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego według Rysunków
z dokładnością do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego kanału nieprzełazowego.
6.6.3. Badanie ułożenia przewodu w profilu
Badanie polega na sprawdzeniu rzędnych kolejnych studzienek przez pomiar i porównanie z
rzędnymi w Rysunkach, lub przez pomiar rzędnych w dowolnie wybranych punktach
przewodu po jego wierzchu poza złączami rur i porównanie z wyliczonymi rzędnymi według
Rysunków. Pomiaru dokonać w trzech wybranych punktach badanego odcinka przewodu.
Dokładność pomiaru w studzienkach do 1 mm po wierzchu do 5 mm.
6.6.4. Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu
Badanie wykonania zmiany kierunku ułożonego przewodu w planie i profilu należy
przeprowadzić w studzienkach przez oględziny zewnętrzne oraz pomiary. Pomiar promienia
łuku oraz gabarytów studzienek wykonuje się przy użyciu taśmy stalowej i miarki z
dokładnością do 1 cm.
6.6.5. Badanie połączenia rur i prefabrykatów
Sprawdzenie wykonania połączeń należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.
6.6. Badanie odbiorcze studzienek
Badania te polegają na:
- sprawdzeniu przez oględziny zewnętrzne i pomiar odległości od przewodów i kabli,
- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez oględziny zewnętrzne,
- sprawdzeniu wykonania ścian studzienki przez oględziny zewnętrzne,
- sprawdzeniu przejścia kanału przez ściany studzienki przez oględziny zewnętrzne,
- sprawdzeniu włazu kanałowego należy przeprowadzić przez pomiar odległości krawędzi
otworu, od wewnętrznej powierzchni ściany, oraz zastosowania właściwego typu włazu,
- sprawdzenie stopni złazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w ścianie,

- pomiarze odstępów pionowych i poziomych, oraz poziomego położenia górnej powierzchni
stopni,
- sprawdzeniu komina włazowego należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne,
- sprawdzeniu studzienki kaskadowej przez oględziny zewnętrzne.
6.7. Badania zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozją
Badanie przeprowadza się po próbach szczelności.
Izolację zewnętrzną powierzchni rur ścian studzienek należy opukać młotkiem drewnianym
dla stwierdzenia, czy przylega trwale na całej powierzchni.
Zmierzyć wysokość położenia izolacji ponad poziomem zwierciadła wody gruntowej.
Pomiary wykonać z dokładnością do 1 cm.
6.8. Badanie szczelności odcinka przewodu
6.8.1. Badanie szczelności odcinka kanału na eksfiltrację
Prace wstępne
Badanie przeprowadza się na odcinku między studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe
w górnej studzience i wylotowe w dolnej powinny być dokładnie zamknięte i uszczelnione
oraz umocowane w sposób zapewniający przeniesienie sił działających w czasie próby.
Poziom zwierciadła wody lub ścieków, w studzience wyżej położonej powinien mieć rzędną
co najmniej 0,5 m niższą od rzędnej terenu studzienki dolnej. Wymiary wewnętrzne
studzienek należy pomierzyć dokładnością do 1 cm, na wysokości 0,5 m pod górną krawędzią
otworu wylotowego i obliczyć powierzchnię wewnętrzną studzienek Fs w m2. Przewód o
długości Ls i średnicy wewnętrznej dz. Dla w/w danych wylicza się Vw w m3
Napełnianie wodą i odpowietrzanie przewodu
Po wykonaniu w/w prac wstępnych należy przystąpić do napełniania badanego odcinka
kanału wodą do wysokości 0,50 m ponad górną krawędzią otworu wylotowego i zmierzyć
łatą niwelacyjną wysokość ponad dnem kanału, oznaczając jako H w m. Dokładność pomiaru
do 1 cm. Napełnienie wodą należy rozpocząć od niżej położonej studzienki, przeprowadzić
powoli, aby umożliwić usunięcie powietrza z przewodu. Po napełnieniu przewodu wodą
i osiągnięciu przez zwierciadło wody położenia na wyznaczonej wysokości H, przerywa się
dopływ wody i pozostawia się tak przygotowany odcinek przewodu do próby szczelności w
celu należytego nasączenia ścian przewodu wodą i odpowietrzenie go przez 16 godz. dla
przewodów z rur prefabrykowanych betonowych i żelbetowych, oraz monolitycznej
konstrukcji dolnej części studzienek, oraz 1 godziny dla przewodów kamionkowych,
żeliwnych i z tworzyw sztucznych.
Przez ten czas prowadzi się przegląd badanego odcinka i kontrole złączy.
Pomiar ubytku wody
Po upływie podanego czasu i pozytywnych wynikach przeglądu odcinka przewodu i kontroli
złączy, należy uzupełnić zaistniały ubytek wody do założonego poziomu H.
Po uzyskaniu tego położenia należy zrobić odczyt na zegarku z dokładnością do 1 minuty
i odczyt na skali rurki wodowskazowej poziomu wody w naczyniu otwartym z dokładnością
do 1 mm. Oba te odczyty należy zanotować jako rozpoczęcie próby szczelności.
W czasie przeprowadzania próby, należy przeprowadzać kontrolę złączy rur, ścian przewodu i
studzienek. W przypadku ubytku wody należy sukcesywnie dolewać z naczynia o pojemności
dostosowanej do dopuszczalnego ubytku wody wynoszącego co najmniej 1,1
Vw - dopuszczalna ilość ubytku wody.
W chwili upływu czasu próby t, należy zamknąć dopływ wody, dokonać odczytu czasu
z dokładnością do 1 min. oraz na skali rurki wodowskazowej dokonać odczytu z dokładnością
do 1 mm.
Różnica obu odczytów określa ilość wody dolanej do badanego odcinka przewodu
i studzienek, a więc wielkość ubytku wody Vw.
W ten sposób należy poddać próbie cały kanał.

Szczelność odcinka przewodu na eksfiltrację bez względu na średnicę powinna spełniać niżej
podane warunki:
a) Dla przewodu z rur Żeliwnych, stalowych i tworzyw sztucznych nie powinien nastąpić
ubytek wody lub ścieków Vw1 w czasie trwania próby szczelności. Czas próby t po
ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzience położonej wyżej wynosi:
t = 30 min. dla odcinka przewodu o długości do 50 m,
t = 1 h dla odcinka przewodu o długości powyżej 50 m.
c) Dla przewodu z rur betonowych kielichowych i kamionkowych oraz studzienek
z prefabrykatów lub rur bez względu na ich rozmiary i kształt, dopuszczalny ubytek wody lub
ścieków Vw3 nie powinien przekroczyć wielkości 0,3 dm3 na m2 powierzchni przewodu lub
studzienki w ciągu jednej godziny próby.
Czas trwania próby szczelności t nie może być krótszy niż 8 h.
d) Dopuszczalny całkowity ubytek wody lub ścieków Vw dla badanego odcinka przewodu ze
studzienkami, należy obliczać wg wzorów:
- dla poz.a - przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatów
Vw = (0,04 Fr + 0,3 Fs) x t w dm3
- dla poz.a - przy zastosowaniu studzienek o konstrukcji monolitycznej
Vw = 0,04 (Fr + Fs) . t w dm3
gdzie:
Fs - powierzchnia wewnętrzna dna i ścian wszystkich studzienek do wysokości
napełnienia w m2,
Fr - powierzchnia wewnętrzna przewodu na badanym odcinku,
t - czas trwania próby t = 8 h.
6.8.2. Badanie szczelności kanału na infiltrację
Prace wstępne
Na badanym odcinku przewodu o określonej długości Lp i średnicy dz pomiędzy
studzienkami nie powinno być zamontowanych urządzeń.
Wszystkie odgałęzienia powinny być dokładnie zamknięte.
Należy wykonać zabezpieczenia przewodu przed podniesieniem w następstwie wyporu,
uwzględniając poziom zwierciadła wody gruntowej przed rozpoczęciem jego obniżania, przez
częściowe lub całkowite zasypanie przewodu do poziomu terenu.
Wymiary wewnętrzne studzienek na badanym odcinku przewodu na wysokości 0,50 m ponad
górną krawędzią otworów wylotowych z obliczeniem powierzchni Fs.
Pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu podczas próby szczelności na infiltrację
wykonuje się w kolejności od końcowej studzienki przewodu zgodnie z jego osadzeniem.
Na wewnętrznej i zewnętrznej ścianie studzienki na górnym końcu odcinka przewodu, należy
wykreślić linie poziome o wysokości 0,5 m ponad górne krawędzie otworu wylotowego
oznaczając je Hs i Hz , i zmierzyć wzniesienie ponad poziom kanału z dokładnością do 1 cm.
W przypadku, gdy położenie zwierciadła wody gruntowej ustabilizuje się na wysokości
wykreślonych linii z odchyleniem ± 2 cm, wówczas można obliczyć Vw.
Na tej samej zewnętrznej ścianie studzienki oraz na wszystkich pozostałych, należy wykreślić
linię dopuszczalnego położenia zwierciadła wody gruntowej, którego przekroczenie może
spowodować wypór. Po czasie w ciągu którego podniosło się zwierciadło wody gruntowej
poniżej dopuszczalnego, lecz umożliwiającego działanie infiltracji wód do przewodu,
przeprowadza się przegląd badanego odcinka przewodu, a w szczególności studzienek, czy
nie występuje przenikanie wody gruntowej świadczące o uszkodzeniu przewodu lub
studzienek. W przypadku takiego stwierdzenia należy oznaczyć miejsce i przyczynę
nieszczelności.
Po usunięciu usterek i ustabilizowaniu się zwierciadła wody gruntowej należy rozpocząć
pomiary mierząc z dokładnością do 1 min. i wysokość zwierciadła wody gruntowej ponad

dnem przewodu Hz i w kinecie studzienek hs na górnym i dolnym końcu badanego przewodu
W czasie trwania próby szczelności, należy prowadzić obserwację co 30 min, i robić odczyty
położenia zwierciadła wody na zewnątrz i w kinecie poszczególnych studzienek.
Dokładność odczytów Hz do 1 cm i hs do 5 mm.
Odczyt średni Hz stanowi składnik Fs do wzoru na dopuszczalne przenikanie wody do
przewodu Vw.
Infiltracja wód gruntowych Vp do wnętrza badanego odcinka kanału jest równa iloczynowi
przepływu objętości V
odczytanej przy napełnieniu hs w dolnej studzience odcinka przewodu, dla sprawdzonego
spadku i faktycznego
czasu trwania próby t i obliczana jest ze wzoru:
Vp = V . t (m3)
z dokładnością do 0,0001 m3.
Odchylenie wyników pomiarów oblicza się w procentach ze stosunku Vp/Vw.
Szczelność odcinka przewodu na infiltrację.
Infiltracja wód gruntowych do wnętrza przewodu sieci kanalizacyjnej z rur prefabrykowanych
nie powinna przekroczyć w czasie t godzin trwania próby szczelności, wielkości Vw dm3
przy zastosowaniu studzienek:
- z prefabrykatów Vw = (0,04 Fr + 0,3 Fs) . t w dm3
- wykonanych monolitycznie Vw = 0,04 (Fr + Fs) . t w dm3
Czas trwania próby t = 8 h.
Dla przewodów kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej odchylenie wyników pomiarów nie
powinno przekroczyć 10%, a dla przewodów kanalizacji ściekowej nie jest dopuszczalne.
Dla rur kanalizacji deszczowej ułożonych w gruntach drobnoziarnistych infiltracja jest
niedopuszczalna .
6.9. Badanie warstwy ochronnej zasypu
Badanie należy wykonać przez pomiar wysokości zasypu nad wierzchem przewodu, która dla
rur betonowych i żelbetowych oraz PP powinna wynosić co najmniej 0,50 m.
Zbadanie dotykiem sypkości materiału Użytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi,
a w szczególności ubicia jej z boków przewodu.
Pomiar należy wykonać z dokładnością do 0,1 m w miejscach odległych od siebie nie więcej
niż 50,0 m.
6.10. Badanie odbiorcze separatora i osadnika szlamowego
Badania te polegają na sprawdzeniu :
- głębokości posadowienia urządzenia oczyszczającego,
- grubości i jakości wymaganego podłoża przez porównanie danych w Dokumentacji
Projektowej ,
- lokalizacji urządzenia oczyszczających w stosunku do kanału deszczowego,
- stopnia zagęszczenia gruntu nad i wokół separatora i osadnika szlamowego,
- zamontowanego urządzenia oczyszczającego przez porównanie danych umieszczonych na
tabliczce znamionowej z danymi z Dokumentacji Projektowej,
- średnic oraz osadzenia kanału dopływowego i odpływowego w ścianach urządzenia przez
oględziny zewnętrzne,
- typu oraz szczelności włazów ,
- gęstości cieczy oznaczonej na pływaku separatora,
- zasypu urządzenia przez oględziny zewnętrzne.
6.11. Badanie szczelności urządzeń oczyszczających
Sprawdzenie szczelności i funkcjonowania separatorów i osadników szlamowych wykonać w
oparciu o dokumentację producenta.

W przypadku zadawalających wyników pomiarów badań wykonanych przed i w czasie
wykonywania robót, na wniosek Wykonawcy Inżynier może wyrazić zgodę na
niewykonywanie badań po zakończeniu robót.
7. ODBIÓR ROBÓT
7.1. Odbiór techniczny częściowy
Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność robót z Rysunkami.
Do odbioru nie powinien być przedstawiony mniejszy odcinek kanału niż między kolejnymi
studzienkami.
Jest to odbiór poszczególnych faz robót podlegających a mianowicie: zakryciu: podłoża,
przewodu i studzienek.
Przedłożone dokumenty:
a) Rysunki z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmująca
dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektów i przekroje poprzeczne kanałów oraz szkice
zdawczo-odbiorcze.
b) Dane geotechniczne obejmujące zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz
określające poziom wód gruntowych.
c) Dane odnośnie punktów nawiązania sytuacyjno - wysokościowego wraz z rzędną.
d) Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegające wzdłuż i w poprzek trasy kanału.
e) Dziennik Budowy.
f) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów.
7.2. Odbiór techniczny końcowy
Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed przekazaniem
do eksploatacji. Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka przewodu.
Przedłożone dokumenty:
a) wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych.
b) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych
c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach
sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetów.
7.3. Zapisywanie i ocena wyników badań
7.3.1. Zapisywanie wyników odbioru technicznego
Wyniki przeprowadzonych badań przy odbiorach częściowych i końcowych powinny być
ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy lub do
niego dołączone w sposób trwały i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji
prowadzącej badania.
7.3.2. Ocena wyników badań
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbiorów technicznych należy uznać za dodatnie,
jeżeli wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robót zostały spełnione.
Jeżeli którekolwiek z wymagań przy odbiorze technicznym częściowym nie zostało
spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przedstawić do ponownych badań.
8. PRZEPISY ZWIĄZANE
8.1. Normy
BN-83/8971-06.02 Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i Żelbetowe.
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
BN-83/8971-06.00 Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania.
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i Żelbetowe.
PN-64/H-74086 Stopnie Żeliwne do studzienek kontrolnych.
PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i Kołowego. Zasady Konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakością.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10729:99 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-S-02204:97 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.
PN-B-01700:99 Wodociągi i kanalizacje.
Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne.
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonu.
Wymagania techniczne.
PN-88/B-06250 Beton zwykły.
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane.
Woda do betonów i zapraw.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementów powszechnego użytku.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
N-87/B-01100 Kruszywa mineralne.
Kruszywa skalne.
Podział, nazwy i określenia.
PN-B-06712/A1:97 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i Żelbetowe.
Nazwy i określenia.
PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
Żelbetowe. Klasyfikacja i określenia.
DIN 1999 Separatory do cieczy lekkich.
PN-B-30150:1997 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.
BBA-95/3119 Dwuścienne rury kanalizacyjne z polipropylenu.
BBA-95/3119 Dwuścienne rury drenaŻowe z polipropylenu.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.
PN-B-24620:1998 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
PN-B-12037:98 Cegła kanalizacyjna.
PN-64/H-74086 Stopnie Żeliwne do studzienek kontrolnych.
PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiękczonego polichlorku winylu do przesyłania wody. Wymagania ogólne.
PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiękczonego polichlorku winylu do przesyłania wody. Rury.
PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiękczonego polichlorku winylu do przesyłania wody. Kształtki.
8.2. Inne dokumenty
Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych opracowanych przez "Transprojekt"
Warszawa.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Tom II. Instalacje
sanitarne i przemysłowe. ARKADY - 1987 r.
Systemy oczyszczania ścieków. Techniki oddzielania
Katalog Budownictwa KB 4.-4.12.1(6) Studzienki kanalizacyjne połączeniowe,

KB.4.-4.12.1(9) Studzienki kanalizacyjne spadowe.
Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać
w oparciu o obowiązujące normy i przepisy.

D-04.00.00. PODBUDOWA
D-04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM
PODŁOŻA
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem
podłoża gruntowego.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) 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
wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST.D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
Dla koryta wykonywanego w gruntach spoistych, wykazujących zmienność nośności pod
wpływem zmian wilgotności, należy przewidzieć - i uwzględnić w cenie jednostkowej - Że w
przypadku niesprzyjających warunków wilgotności podłoża może zaistnieć konieczność
zastosowania np. dodatku wapna lub innego środka do
przesuszenia gruntu, kruszywa grubookruchowego itp., w celu uzyskania wymaganej
nośności podłoża wg pkt. 6.2.7 niniejszej ST.
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
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać
się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
- równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem;
Inżynier może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki
z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
- walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.
- innego sprzętu dopuszczonego przez Inżyniera
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu
podłoża.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.D.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt
4.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.DMU.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5.
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Wykonawca powinien przystąpić do profilowania i zagęszczania podłoża bezpośrednio przed
rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem ław dla krawężników i obrzeży. Wcześniejsze
wykonanie tych robót jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych. W wykonanym korycie nie może odbywać się ruch budowlany,
niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem warstwy ulepszonego podłoża.
5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być
wcześniej przygotowane.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 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 wykonania
musi być zaakceptowany przez Inżyniera.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z
ustaleniami Rysunkach i ST,
tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera.
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt
5.4.
5.4. Profilowanie podłoża
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszystkich
zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu.
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy
istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych
podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w
podłożu przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchnić podłoże na
głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych
rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia
określonego w ST D-02.00.00 “Roboty ziemne".
Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania
dodatkowego gruntu, to należy przystąpić do profilowania podłoża. Ścięty grunt powinien być
natychmiast odwieziony na odkład.. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić
do jego dogęszczania przez wałowanie. Jakiekolwiek nierówności powstałe przy
zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez
Inżyniera.
5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża
Podłoże 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 wykonania ław, to
powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, w sposób
zaakceptowany przez Inżyniera. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo

nadmiernemu zawilgoceniu na skutek przerwy w robotach, to przed przystąpieniem do
wykonania ław należy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia.
Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych
napraw. W takim przypadku dodatkowe naprawy wykonywane są na koszt Wykonawcy.
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 w czasie robót
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i
zagęszczenia koryta i wyprofilowanego 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 10 razy na 1 km
2 Równość podłużna co 20 m
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne * 10 razy na 1 km
5 Rzędne wysokościowe co 100 m
6 Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoża w 2 punktach na dziennej działce roboczej
7 Nośność podłoża w 3 punktach na 2000 m2
*) dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać
w punktach głównych łuków poziomych
6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża)
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o
więcej niż +10 cm i -5cm.
6.2.3. 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
20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z Rysunkami z
tolerancją ± 0,5%.
6.2.5. Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i
rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.
6.2.6. Zagęszczenie koryta (profilowanego 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- 02205:98 nie powinna być większa od 2,2.
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-EN 1097-5:2001. Wilgotność
gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.
6.2.7. Nośność podłoża
Nośność należy sprawdzać na poziomie wykonanego koryta (wyprofilowanego podłoża)
przez pomiar wtórnego modułu odkształcenia E2 płytą o średnicy 300 mm, zgodnie z
załącznikiem B do PN-S-02205:98.

Nośność podłoża jest wystarczająca, jeżeli wszystkie wartości wtórnego modułu
odkształcenia spełniają warunek:
E2≥45 MPa.
7. OBMIAR ROBÓT
Obmiaru wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża dokonuje się na budowie w metrach [m].
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.D.00.00.00 "Wymagania ogólne".
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Rysunkami, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena jednostkowa l metra [m ] profilowania i zagęszczania podłoża obejmuje:
- prace pomiarowe,
- prace przygotowawcze,
- dostarczenie sprzętu,
- ew. naprawa koryta wykonanego podczas wykopów,
- profilowanie podłoża,
- załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i wywiezienie na odkład,
- zagęszczanie podłoża do wymaganych wskaźników zagęszczenia,
- utrzymanie podłoża,
- pomiary i badania kontrolne.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw.
Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją
PN-S-02205:96 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej j specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) 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
wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie zgodnie z
lokalizacją określoną w Dokumentacji Technicznej.

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.
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz 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. Kruszywo
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
powinno być kruszywo łamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8mm.
Kruszywo powinno być jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczeń obcych.
2.2. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna leżeć pomiędzy krzywymi granicznymi podanymi w
poniższej tablicy.
Tablica l. Uziarnienie kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S06102:1997 dla kruszywa na podbudowy zasadnicze.
Sito kwadratowe [mm]
Przechodzi przez sito [%]
63
100
31,5
98*- 100
20
78-100
16
69-93
12,8
60-86
8
50-75
6,3
44-68
4
38-58
2
25-41
1
19-31
0,5
12-23
0,25
8-15
0,125
3-11
0,075
2-10
* dla podbudowy z kruszywa o uziarnieniu 0/31,5 - wartość 100
2.3. Woda
Woda zapewniająca właściwe zagęszczenie powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B32250 1998.
2.4. Źródła materiałów
Wszystkie materiały Użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inżyniera.
Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem do 10 dni
roboczych przed rozpoczęciem robót. Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi wyniki

badań laboratoryjnych łącznie z projektowaną krzywą uziarnienia i reprezentatywne próbki
materiałów.
Materiały z zaproponowanego prze Wykonawcę źródła będą zaakceptowane do wbudowania
prze Inżyniera, jeżeli dostarczone przez Wykonawcę wyniki badań laboratoryjnych i
ewentualne wyniki badań laboratoryjnych prowadzonych przez Inżyniera wykażą zgodność
cech materiałowych z wymaganiami.
Zatwierdzanie źródła materiałów nie oznacza, Że wszystkie materiały z tego źródła będą
przez Inżyniera dopuszczone do wbudowania. Materiały, które nie spełniają wymagań
zostaną odrzucone.
3. SPRZĘT
Zastosowanie znajduje sprzęt wg ST-D-04.04.01 “Ulepszone podłoże z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie".
4. TRANSPORT
Zastosowanie znajduje sprzęt wg ST-D-04.04.01 “Ulepszone podłoże z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie".
5. WYKONANIE ROBÓT
Zastosowanie znajduje sprzęt wg ST-D-04.04.01 “Ulepszone podłoże z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie".
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Sprawdzeniu podlegają:
6.1.1. Grubość warstwy
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości warstw nie powinny przekraczać -l cm do
+2cm.
6.1.2. Nośność i zagęszczenie warstw wg obciążeń płytowych
Należy wykonać pomiary nośności podbudowy z kruszywa, wg metody obciążeń płytowych,
aparaturą typu VSS zgodnie z normą PN-S-02205:1998.
Warstwa podbudowy z kruszywa powinna spełniać następujące wymagania dotyczące
nośności mierzonej wtórnym modułem odkształcenia:
- E2 ≥ 140Mpa - podbudowa pod nawierzchnię jezdni,
- E2 ≥ 80MPa - dla zjazdów indywidualnych
Zagęszczenie warstwy z kruszywa należy uznać za prawidłowe wtedy, gdy M2/Mi1≤ 2,2.
6.1.3. Równość warstwy
Nierówności mierzone łatą 3m nie powinny przekraczać ±15mm.
6.1.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ±0,5%.
6.7.5. Rzędne podbudowy
Różnice między rzędnymi wykonanymi i projektowanymi nie powinny przekraczać od +lcm
do -2cm.
6.1.6. Ukształtowanie osi podbudowy
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej
niŻ ±5cm.
6.7.7. Szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±5cm.
Sprawdzenie należy wykonywać, co około 50m dla pomiarów geometrycznych lub wg
wskazań Inżyniera dla pomiarów nośności warstwy.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy [m2], wykonanej podbudowy z kruszywa
łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości określonej w Dokumentacji Projektowej

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających
zakryciu na zasadach określonych w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne".
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena l metra kwadratowego [m2] wykonania podbudowy z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie obejmuje:
- prace pomiarowe,
- roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- wykonanie odcinka próbnego,
- sprawdzenie i naprawa ulepszonego podłoża,
- opracowanie receptury mieszanki,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z recepturą,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- rozłożenie mieszanki i zagęszczenie rozłożonej warstwy,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w ST,
- utrzymanie podbudowy.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.
2. PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń
obcych
3. PN-78/B-06714.16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren.
4. PN-77/B-06714.18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości.
5. PN-78/B-06714.19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą
bezpośrednią
6. PN-78/B-06714.26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń
organicznych.
7. PN-79/B-06714.42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los
Angeles.
8. PN-S-11111:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
świr i mieszanka.
9. PN-S-11112:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych.
10. PN-S-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.
11. PN-S-02205:1998 Roboty ziemne.
10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa
1997.

D-04.06.01b. PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej j specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z betonu cementowego.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) 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
wykonywaniem podbudowy z betonu cementowego zgodnie z lokalizacją określoną w
Dokumentacji Technicznej.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z betonu cementoweego B20 - jedna lub więcej warstw zagęszczonej
mieszanki betonowej, która po osiągnięciu wytrzymałości na ściskanie odpowiadającej klasie
betonu B15 (lub wyjątkowo wyższej), stanowi fragment nośnej części nawierzchni dróg i ulic
o ruchu ciężkim oraz podbudów pod nawierzchnię parkingów i placów postojowych.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz 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 podano w ST.D.00.00.00. „Wymagania ogólne”.
2.2. Podbudowa z betonu
Materiałami do wykonania podbudowy jest:
- beton cementowy klasy B20.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. D.00.00.00. „Wymagania ogólne”.
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. Środki transportu stosowane do wykonania betonów podbudów
4.2.1. Zasady ogólne
Środki transportu masy betonowej nie powinny powodować:
- naruszenia jednorodności mieszanki (segregacji składników),
- zmian w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego (opady atmosferyczne
wycieki zaczynu lub zaprawy, wysychanie),
- zanieczyszczenia mieszanki,
- zmiany temperatury przekraczającej granice określone wymaganiami technologicznymi.
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca
układania, mieszanki betonowej o takiej konsystencji, jaką zakładała receptura dla danego
sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji.
W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania:
- mieszanka powinna być dostarczana w miejsce układania bez przeładunków w razie
konieczności liczba przeładunków powinna być możliwie najmniejsza.
- pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewniać stopniowe i łatwe ich
opróżnianie.
Szczegółowe wymagania odnośnie zasad i warunków transportu określają: norma
PN-63/B-06251 i WTWiORBM.
4.2.2. Zalecenia odnośnie transportu mieszanki betonowej
Dobrym środkiem transportu mieszanki betonowej są samochody z pojemnikami
mieszającymi masę betonową w czasie jazdy.

W uzasadnionych przypadkach można dopuścić transport mieszanki betonowej w
pojemnikach do podawania betonu umieszczonych na samochodach, pod warunkiem, Że
pojemnik taki bezpośrednio z samochodu zostanie dźwigiem przeniesiony w miejsce
układania mieszanki.
Do transportu mieszanki betonowej o konsystencji > KH-3, w której maksymalna średnica
ziarn kruszywa nie przekracza 31,5 mm mogą być wykorzystywane samochody wyposażone
w wanny z mieszadłami wahliwymi. W przypadku tego środka transportu mieszankę należy
chronić przed wpływami atmosferycznymi (nasłonecznienie, opady) i zanieczyszczeniem.
W przypadku transportu mieszanki betonowej środkami podanymi powyżej odległość
transportu nie może przekraczać 4-5 km, a laboratorium betonów zobowiązane jest do
prowadzenia wzmożonej kontroli mieszanki betonowej w zakresie konsystencji,
jednorodności mieszanki i jej temperatury.
Stosowanie do transportu mieszanki na betony hydrotechniczne przenośników taśmowych.
jest możliwe jeśli są one do tego celu specjalnie przystosowane.
Drogi po których odbywa się transport mieszanki betonowej powinny mieć gładką
utwardzoną nawierzchnię, utrzymaną w należytym stanie, aby wstrząsy nie powodowały
segregacji składników mieszanki.
Czas trwania transportu mieszanki betonowej z miejsca produkcji do miejsca układania
powinien być możliwie najkrótszy, aby pozostał dostateczny czas na jej ułożenie i
zagęszczenie, przed wystąpieniem objawów początków wiązania. Czasy te powinno ustalić
laboratorium.
Orientacyjny maksymalny czas zużycia mieszanki (bez domieszek modyfikujących czas
wiązania) od momentu jej zarobienia w zależności od temperatury zewnętrznej wynosi:
- powyżej +20 ° C ~1 do 0,75 godz.
- w temp. +20° do l5°C ~1 godz.
- poniżej +l5°C ~1,5 godz.
Przy zastosowaniu domieszek czasy powyższe powinny być ustalone laboratoryjnie.
Podczas intensywnego deszczu transport i układanie mieszanki betonowej naleŻy przerwać, a
betonowany element zabezpieczyć.
Niedopuszczalnym jest, aby w czasie transportu do mieszanki betonowej była dolewana woda
w celu zwiększenia jej urabialności.
Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi:
- naruszenia jednorodności masy,
- zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu).
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca
układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu
zagęszczania i rodzaju konstrukcji.
Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do założonego
Projektem Technicznym może wynosić 1 cm przy stosowaniu stożka opadowego. Dla
betonów gęstych badanych metodą "Ve-be" różnice
nie powinny przekraczać:
- dla betonów gęstoplastycznych 4 do 6oC,
- dla betonów wilgotnych 10 do 15oC
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
5.2.1. Uwaga ogólna
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Sprawdzeniu podlegają:
6.1.1. Grubość warstwy
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości warstw nie powinny przekraczać -l cm do
+2cm.
6.1.2. Równość warstwy
Nierówności mierzone łatą 3m nie powinny przekraczać ±15mm.
6.1.3. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ±0,5%.
6.7.4. Rzędne podbudowy
Różnice między rzędnymi wykonanymi i projektowanymi nie powinny przekraczać od +lcm
do -2cm.
6.1.5. Ukształtowanie osi podbudowy
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej
niż ±5cm.
6.7.6. Szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±5cm.
Sprawdzenie należy wykonywać, co około 50m dla pomiarów geometrycznych lub wg
wskazań Inżyniera dla pomiarów nośności warstwy.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy [m2], wykonanej podbudowy z betonu
cementowego o grubości określonej w Dokumentacji Projektowej
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających
zakryciu na zasadach określonych w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne".
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena l metra kwadratowego [m2] wykonania podbudowy z betonu cementowego obejmuje:
- prace pomiarowe,
- roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- wykonanie odcinka próbnego,
- opracowanie receptury mieszanki,
- przygotowanie mieszanki z zgodnie z recepturą,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- rozłożenie mieszanki i zagęszczenie rozłożonej warstwy,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w ST,
- utrzymanie podbudowy.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-EN 196-3:1997 Metody badania cementu. Oznaczenie czasów wiązania i stałości
objętości.
PN-B-06712/A1:97 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, nazwy i określenia badań.
PN-76/B-06714/05 Kruszywa mineralne. Otaczanie gęstości objętościowej na wadze
hydrostatycznej.
PN-77/B-06714/07 Kruszywa mineralne. Oznaczanie gęstości nasypowej.
PN-89/B-06714/11- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu petrograficznego.
PN-76/B-06714/12 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń
obcych.

PN-78/B-06714/13 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów
mineralnych.
PN-91/B-06714/15 - Kruszywa mineralne. Oznaczanie składu ziarnowego.
PN-78/B-06714/16 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren.
PN-77/B-06714/17 - Kruszywa mineralne. Oznaczanie wilgotności.
PN-77/B-06714/18 - Kruszywa mineralne. Oznaczanie nasiąkliwości.
PN-78/B-06714/19 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpomości metodą
bezpośrednią.
PN-78/B-06714/26 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą
bromową.
PN-91/B-06714/34 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej.
PN-878B-06721.- Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek.
PN-88/B-30030 - Cement. Klasyfikacja.
PN-88/B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie.
BN-79/6731-17 - Cement. Metody badań. Oznaczenie ciepła uwodnienia.

D-05.00.00. NAWIERZCHNIA
D-05.03.23. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki i brukowej betonowej.
- na zatokach w krawężnikach,
- na zjazdach indywidualnych,
- zgodnie z lokalizacją określoną w Rysunkach.
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.
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. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.
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 80 mm.
Tolerancje wymiarowe wynoszą:
- na długości ±3 mm,
- na szerokości ±3 mm,
- na grubości ±5 mm.
Kolory kostek:
szary – chodnik
czerwony - zjazdy indywidualne.
2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza
niż 60 MPa.
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50
MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
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-B-06250.
Odporność na działanie mrozu po 50 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-84/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-B-19701:1997.
2.3.2. .Kruszywo
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712/A1:97.
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-88/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.
2.4. Inne materiały
2.4.1. Piasek
Piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-11113/96 ma zastosowanie jako warstwa
podsypkowa.
2.4.2. Tłuczeń kamienny
Materiał odpowiadający wymaganiom wg ST D-04.04.02 „Podbudowa z kruszywa
łamanego”.
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 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 ST 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 ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Podłoże
Podłoże pod nawierzchnie z betonowych kostek brukowych na wyspach w krawężnikach i
zjazdach do posesji będzie stanowić podbudowa z kruszywa Żużlowego stabilizowanego
mechanicznie lub warstwa chudego betonu.
5.3. Podsypka
Na wyspach w krawężnikach należy wykonać podsypkę cementowo-piaskową o proporcjach
1:4 i grubościach 4,5 cm i 4 cm, zgodnie z Rysunkami.
Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.
5.4. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2
do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1-1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w
kierunku poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię.
Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz
oddana do ruchu.
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.
Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia Inżynierowi Program Zapewnienia
Jakości (PZJ).
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 ST.
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.
W przypadkach wątpliwych Inżynier zleci Laboratorium Zamawiającego wykonanie badań
wytrzymałości na ściskanie, mrozoodporności i nasiąkliwości betonu brukowej kostki
betonowej.
6.3. Badania w czasie robót
Wszystkie badania w czasie robót i przed przystąpieniem do nich wykonuje Laboratorium
Wykonawcy z udziałem Inżyniera. W przypadkach wątpliwych Inżynier zleci Laboratorium
Zamawiającego wykonanie dodatkowych badań.
6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z Rysunkami i
odpowiednimi ST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i
podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z Rysunkami oraz pkt 5.5 niniejszej ST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodności wykonania z Rysunkami oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej
ST:
- 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 Rysunkami 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
Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej jest
metr kwadratowy [m2].
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 Rysunkami, ST 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
przygotowanie warstwy odsączającej,
wykonanie podbudowy,
wykonanie podsypki,
Zasady ich odbioru są określone w DMU 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena jednostkowa za ułożenie 1m2 nawierzchni z kostki brukowej obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostawę sprzętu i materiałów,
- naprawę podłoża,
- korektę (naprawę) ustawienia krawężników i obrzeży,
- rozścielenie i zagęszczenie podsypki,
- ułożenie kostki betonowej lub kamiennej wraz z jej ubiciem,
- wypełnienie spoin,
- wymagane pomiary i badania.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-74/B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego
PN-88/B-06250 Beton zwykły
PN-B-06712/A1:97 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
PN-B-19701:97 Cement. Cement powszechnego Użytku. Skład, wymagania i ocena
zgodności
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.

D-06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
D.06.01.01 UMOCNIENIE TERENU PRZEZ HUMUSOWANIE I OBSIANIE
MIESZANKĄ TRAW
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z umocnieniem terenu przez humusowanie i obsianie mieszanką traw.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z umocnieniem terenu przez humusowanie, wraz obsianiem mieszanką traw zgodnie z
lokalizacją podaną w Dokumentacji Projektowej.
Obsianie trawą ujęte zostało w Specyfikacji D.09.00.00 „Zieleń drogowa”.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji D.00.00.00 „Wymagania ogólne”,
pkt. 1.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji DMU.00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt. 5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji D.00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2.
2.2. Materiały do wykonania umocnienia skarp
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu umocnienia terenu, wykopów, wg zasad niniejszej
Specyfikacji, są:
- humus,
- mieszanka traw,
- nawóz mineralny.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji D.00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt. 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Do wykonania robót należy stosować:
- spycharki gąsienicowe,
- równiarki,
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji D.00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt. 4.
4.2. Transport materiałów

Transport humusu może być wykonany dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi
przez Inżyniera.
W trakcie załadunku humusu Wykonawca powinien usunąć z humusu zanieczyszczenia obce
- korzenie, kamienie itp.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.
5.
5.2. Zakres wykonania robót
5.2.1. Humusowanie
Przed przystąpieniem do humusowania pasa dzielącego i poboczy, ich powierzchnie powinny
odpowiadać wymaganiom określonym w Rysunkach zgodnie z Dokumentacja Projektową.
Wykonawca przykryje teren, wykopy i pobocza ziemią urodzajną o grubości 15 cm, oraz pas
dzielący warstwą grubości 30 cm.
Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi terenu prowadzone w dół
i przedłużone poza krawędź wykopu i podnóża skarp nasypu na długości 15-25 cm.
Warstwę ziemi roślinnej należy lekko zagęścić przez ubicie sprzętem wymienionym w pkt. 3.
Do humusowania będzie użyty humus, uprzednio zdjęty z pasa drogowego i złożony
w pryzmach w pobliżu prowadzonych robót.
5.2.2. Obsianie trawą i pielęgnacja
Zahumusowane powierzchnie terenu, pobocza i pas dzielący będą obsiane trawą. Wymagania
dotyczące obsiania i pielęgnacji trawników zostały podane w Specyfikacji D.09.00.00 „Zieleń
drogowa”.
Koszty związane z obsianiem trawą i pielęgnacją trawników, ujęte zostały w koszcie robót
wymienionych w Specyfikacji D.09.00.00.
5.3. Dopuszczalne odchyłki
Dopuszcza się następujące odchyłki w wykonaniu robót
- dla grubości warstwy humusu - ±2 cm.
- dla ilości wysianej mieszaki traw w kg na 100 m2 – ±0.5 kg
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji DMU.00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt.6.
6.2. Kontrola jakości humusowania i obsiania skarp, poboczy i pasa dzielącego
Kontrola w czasie wykonywania robot polega na sprawdzeniu:
- zgodności ułożonej warstwy humusu z Rysunkami i niniejszą Specyfikacją,
- zgodności składu mieszanki traw z wymaganiami p. 2.4. niniejszej Specyfikacji,
- gęstości obsiewu,
- pielęgnacji powierzchni obsianych.
7. ODBIÓR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Nie występują.
8. PRZEPISY ZWIĄZANE
7.1. Normy
PN-R-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych.

D-08.00.00. ELEMENTY ULIC
D-08.01.01. CHODNIK, NAWIERZCHNIA MIEJSC POSTOJOWYCH
Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonaniem chodników z betonowej kostki brukowej.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. ST D 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną
Ustalenia dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem chodników z
betonowej kostki brukowej grub. 6,0 cm zgodnie z Rysunkami.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa – kształtka wytwarzana ze betonu metodą wibroprasowania.
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze
sobą trwale w fazie produkcji.
1.4.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z
normami, wytycznymi i określeniami podanymi w ST D 00.00.00 – „Wymagania Ogólne”
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji D 00.00.00 „Wymagania
Ogólne” pkt.2.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji DMU 00.00.00 „Wymagania
Ogólne” pkt.5.
2.1.1. Materiały na podsypkę
Cement na podsypkę powinien być cementem portlandzkim klasy „32,5” odpowiadający
wymaganiom PN-B-19701.
Piasek na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712.
2.1.2. Podbudowa z tłucznia kamiennego
Kruszywo na podbudowę powinno odpowiadać wymaganiom wg ST „Podbudowa
zasadnicza”.
2.1.3. Betonowa kostka brukowa
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę.
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 3 mm dla kostek o grubości ±60
mm.
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o gr. 60 mm.
Natomiast do wykonania zjazdów stosuje się kostkę gr. 8,0cm. Kostki o takiej grubości są
produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynoszą:
- na długości ± 3 mm
- na szerokości ± 3 mm
- na grubości ± 5 mm

Kolor kostki na chodniki – czerwony.
Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1.
2.2. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych
2.2.1. 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-B-19701:1997.
2.2.2. Kruszywo do betonu
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-067121:97/.
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej,
przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.2.3 Woda
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-88/B-32250.
2.2.4. 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 wybarwienie. Powinny to być barwniki
nieorganiczne.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D 00.00.00. „Wymagania ogólne”.
3.2. Sprzęt do wykonywania chodników z kostki brukowej
Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować
mechaniczne urządzenia układające. Urządzenia składa się z wózka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia.
Do zagęszczania nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.
Podbudowę wykonuje się z Użyciem sprzętu wg wymagań ST D.04.04.02 „Podbudowa z
kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie”.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DMU 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie.
Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, 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.
4.3. Transport piasku na podsypkę
Wymagania dla transportu piasku na warstwę odcinającą zostały określone w ST D.04.02.01
„Warstwa odcinająca”.
4.4. Transport tłucznia kamiennego na podbudowę
Wymagania dla transportu kruszywa na podbudowę zostały określone w ST D.04.02.03.
„Podbudowa z kruszywa żużlowego wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie”.

5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST D 00.00.00.”Wymagania ogólne”.
5.2. Koryto pod chodnik
Koryto wykonane w podłożu pod chodniki z kostki betonowej powinno być wyprofilowane
zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z
wymaganiami podanymi w ST D.04.01.01
„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”.
Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody
Proctora.
5.3. Podłoże
Podłoże pod nawierzchnie chodników z betonowej kostki brukowej stanowić będzie
podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie.
5.4. Podsypka pod chodniki z kostki betonowej
Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712.
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.
5.5. Nawierzchnia chodnika z betonowych kostek brukowych
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny
między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od
projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.
Po ułożeniu kostki szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania
chodnika.
Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w
kierunku poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełniania i zamieść
nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji – może być
zaraz oddany do użytkowania.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli 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 sprawdzić, czy producent kostek
brukowych posiada Aprobatę Techniczną.
6.3. Badania w czasie Robót
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. 2.1.4 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
W przypadkach wątpliwych Inżynier zleci Laboratorium Zamawiającego wykonanie badań
wytrzymałości na ściskanie, mrozoodporności i nasiąkliwości betonu brukowej kostki
betonowej

6.3.1. Sprawdzenie podłoża
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z Rysunkami i odpowiednimi ST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:
- głębokości koryta:
- o szerokości do 3 m: ± 1 cm,
- o szerokości powyżej 3 m: ± 2 cm,
- szerokości koryta: ± 5 cm
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych
i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z Rysunkami oraz pkt 5.4. niniejszej ST.
6.3.2. Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodności wykonania z Rysunkami oraz wymaganiami pkt 5.5. niniejszej ST:
- pomierzenie szerokości spoin,
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidłowości wypełniania spoin,
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany
6.3.3. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.3.3.1. Sprawdzenie równości chodnika
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150
do 300 m2 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m
chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4
m nie powinien przekraczać 1,0 cm.
6.3.3.2. Sprawdzenie profilu podłużnego
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod
uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą
przekraczać ± 3 cm.
6.3.3.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej
raz na każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co
50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej jest
metr kwadratowy [m2].
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST DMU 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie Rysunkami, ST, wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji pkt.6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór Robót zanikających
Odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu dla chodników z betonowej kostki
brukowej podlega:
- wykonane koryto,
- wykonana warstwa odcinająca,
- wykonana podbudowa,
- wykonana podsypka.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena jednostkowa za ułożenie 1metra kwadratowego (m2) nawierzchni z kostki brukowej
obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostawę sprzętu i materiałów,
- naprawę podłoża,
- korektę (naprawę) ustawienia krawężników i obrzeży,
- rozścielenie i zagęszczenie podsypki,
- ułożenie kostki betonowej wraz z jej ubiciem,
- wypełnienie spoin,
- wymagane pomiary i badania.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw.
PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywo z żużla wielkopiecowego
kawałkowego.

D-08.02.01. BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z ustawieniem obrzeży betonowych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej
Ustalenia dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem obrzeży betonowych
wg KPED.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe, rozgraniczające jednostronnie
lub dwustronnie
ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych dla komunikacji.
1.4.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5.
ST obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem, kontrolą i odbiorem ustawienia
wibroprasowanych betonowych obrzeży 8x30cm na ławie Żwirowej o grubości i szerokości
zgodnie z dokumentacją projektową.
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".

2.2. Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi są:
- obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
- Żwir na ławę,
- cement wg PN-B-19701,
- piasek do zapraw wg PN-B-06711.
2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne
2.3.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych
Należy stosować obrzeża których wymiary są zgodne z podanymi w tablicy l.
2.3.2. Składowanie
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych,
posegregowane według rodzajów i gatunków.
Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5
cm większa niż szerokość obrzeża.
2.3.5. Beton i j ego składniki
Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 klasy B30. Dopuszcza się
stosowanie obrzeży wibroprasowanych posiadających odpowiednią aprobatę IBDiM lub
dowolną jednostką prawną wyznaczoną lub zatwierdzoną przez Rząd Polski do wystawienia
certyfikatów zgodności dla materiałów do budowy dróg w Polsce.
2.4. Materiały na ławę i do zaprawy
świr do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111, a piasek –
wymaganiom PN-B-11113.
Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom PN-B30000 “Cement portlandzki", PN-B-12001 “Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw." i PN-B32250 “Woda do betonów i zapraw budowlanych.".
3. SPRZĘT
Obrzeża ustawia się ręcznie.
Do wytworzenia zapraw stosuje się betoniarkę wolnospadową lub mieszarkę do zapraw.
Do cięcia obrzeży używa się pił.
Ponadto przy Robotach stosuje się drobny sprzęt pomocniczy.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00. “Wymagania Ogólne".
4.2. Transport obrzeży betonowych
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po
osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 70% założonej wytrzymałości
gwarantowanej betonu.
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie
transportu.
4.3. Transport betonu do wykonania ławy
Przewidziano transport betonu samochodem wywrotką na odległość 5 km w sposób
zabezpieczający
przed wpływami atmosferycznymi i rozsegregowaniem.
4.4. Transport pozostałych materiałów
Pozostałe materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób
zabezpieczający przed wpływami atmosferycznymi i rozsegregowaniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST D.00.00.00. “Wymagania Ogólne".

5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod ławę należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu.
5.3. Ława pod obrzeże
Podłoże pod ustawienie obrzeża stanowi ława Żwirowa o wymiarach zgodnych z
Dokumentacją Projektową.
5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze
światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami Dokumentacji Projektowej.
Odcinki obrzeża znajdujące się po wewnętrznej stronie chodnika - między chodnikiem a
pasem dzielącym, ustawia się jako wtopione, zgodnie z wymiarami podanymi w
Dokumentacji Projektowej.
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, Żwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości l cm. Należy wypełnić je zaprawą cementowopiaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą
być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.
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".
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 Kierownikowi Projektu 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 l mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do l mm
przy Użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy
l i 2.
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie
kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do l mm.
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w
normach podanych dla odpowiednich materiałów w niniejszej ST.
6.3. Badania w czasie Robót
W czasie Robót należy sprawdzać wykonanie:
a) koryta pod ławę,
b) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego zgodnie z wymaganiami p. 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 ± l 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
Jednostką obmiarową jest metr (m) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego wraz z
wykonaniem wszystkich Robót towarzyszących opisanych w niniejszej ST.
8. ODBIÓR ROBOT
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D.00.00.00. “Wymagania Ogólne".
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Kierownika Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według p.
6 niniejszej ST, dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- wykonane koryto,
- wykonana ława pod obrzeże,
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena jednostkowa ustawienia 1m betonowego obrzeża chodnikowego
Zapłacie podlegają Roboty odebrane. Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla założonego
sposobu wykonania i obejmuje:
- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów,
- wykonanie koryta,
- zagęszczenie koryta pod ławę,
- wykonanie ławy Żwirowej
- ustawienie obrzeża,
- wypełnienie spoin,
- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,
- wykonanie wszystkich niezbędnych badań, prób i pomiarów,
- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
2. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.
3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
4. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i
mieszanka.
5. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŻytku. Skład, wymagania i ocena
zgodności.
7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i
torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.
8. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i
torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.
9. PN-B-30000 Cement portlandzki.

D.09.00.00. ZIELEŃ DROGOWA
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru robót związanych z założeniem i wstępną pielęgnacją zieleni.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
- zakładaniem i pielęgnacją trawników.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy
rozwój.
1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i z definicjami
podanymi w Specyfikacji D.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 1.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej D.00.00.00
„Wymagania ogólne”, pkt. 5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji Technicznej D.00.00.00
„Wymagania ogólne”, pkt 2.
2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące
właściwości:
- ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być
zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie - winna
posiadać aktualne badania dotyczące odczynu (pH) i granulacji oraz zawartości
mikroelementów, powinna być odchwaszczona.
- przed dostawą ziemi urodzajnej należy podać jej właściwości - odczyn (pH) granulację,
zawartość mikroelementów, ilość materiałów obcych (kamieni).
2.3. Nasiona traw
Należy stosować wyłącznie gotowe mieszanki traw w zależności od lokalnych warunków.
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer
normy, wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.
Zaleca się stosowanie mieszanki traw i składzie:
- kostrzewa czerwona rozłogowa 30 %
- kostrzewa owcza 20 %
- wiechlina łąkowa 20 %
- Życica trwała 30 %
2.4. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny być w oryginalnym opakowaniu, z podanym składem
chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu [N.P.K.]) i udziałem procentowym
składników. Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.
Należy przewidzieć nawożenie mineralne w następujących dawkach rocznych:
- azot (N) - 1,0 - 1,5 kg na 100 m2 trawnika
- fosfor (P) - 0,9 - 1,0 kg P2O5 na 100 m2 trawnika
- potas (K) - 0,8 - 1,0 kg K2O na 100 m2 trawnika
Ilość, termin oraz mieszanka nawozowa winny zostać zatwierdzone przez InŻyniera.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej D.00.00.00
„Wymagania ogólne”.
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni
Następujący sprzęt może być użyty :
- glebogryzarki, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,
- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,
- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników,
- sprzętu do pozyskania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki),
- drobnego sprzętu ręcznego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji DMU.00.00.00 „Wymagania
ogólne”.
4.2. Transport materiałów do wykonania obsiewu
Transport materiałów do wykonania prac dotyczących zagospodarowania zieleni może być
dowolny pod warunkiem, Że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych
materiałów.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wszystkie roboty powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.
5.2. Trawniki
5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:
- teren musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń i wyrównany,
- w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje się ona do
wykorzystania przewidziano uzupełnienia lub wymianę gruntu rodzimego na ziemię
urodzajną,
- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony o ok. 15
cm,
- teren powinien być wyrównany i splantowany, - przygotowana ziemia urodzajna powinna
być rozścielona równą warstwą oraz starannie wyrównana,
- glebę należy przed siewem nasion wałować wałem gładkim a potem wałem kolczastym lub
zagrabić,
- wysiew nasion i zakładanie trawników należy prowadzić w okresie od 1 maja do 15
września oraz w innych - okresach zaakceptowanych przez Inżyniera,
- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 2,5 kg na 100 m2,
- na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2,
- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego
wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion
nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można
już nie stosować wału gładkiego,
- należy Użyć gotowej mieszanki nasion trawnikowych,
- należy zniszczyć chwasty przy Użyciu herbicydów zatwierdzonych przez Państwową
Inspekcję Ochrony Roślin,
- przewidzieć siew podstawowy i przynajmniej jeden obowiązkowy dosiew.
5.2.2. Pielęgnowanie trawników
Podstawowym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie, podlewanie, nawożenie

i odchwaszczanie:
- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10
cm,
- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy
przed kolejnym
koszeniem nie przekraczał 10 - 12 cm,
- ostatnie przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane w połowie września,
- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w
regularnych odstępach czasu,
przy czym częstość i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy,
- chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać środkami chwastobójczymi o
selektywnym działaniu, które należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6
miesięcy od założenia trawnika.
Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 6 kg NPK na 1 ha w ciągu roku.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji D.00.00.00 „Wymagania
ogólne”.
6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonania trawników polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,
- ustalenie ilości zanieczyszczeń (m3),
- pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę,
- wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi,
- ilości rozrzuconego torfu lub kompostu,
- prawidłowego uwałowania terenu,
- zgodności składu mieszanki traw z ustaleniami na Rysunkach,
- gęstości zasiewu nasion,
- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania,
- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,
- dosiewania nasion traw - w miarę potrzeb.
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:
- prawidłowości uzyskanego zadarnienia,
- występowania gatunków niewysiewanych oraz chwastów.
7. ODBIÓR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Odbiór robót polega na sprawdzeniu ich wielkości i zgodności z Rysunkami, wymaganiami
określonymi w niniejszej Specyfikacji oraz wizualnej ocenie efektu prac po szczegółowych
oględzinach.
Obowiązują zasady odbioru prac zanikających i podlegających zakryciu - wykopanie i
zaprawienie dołów.
8. PRZEPISY ZWIĄZANE
8.1. Normy
PN-70/G-98011 Torf rolniczy
8.2. Inne dokumenty
„Katalog nakładów rzeczowych - Tereny Zieleni”, Nr 2-21.

