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D - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

1. WST P

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania ogólne dotycz ce wykonania i
odbioru robót drogowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach.

1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji wraz z przedmiarem robót i projektem wykonawczym obejmuj  wymagania
ogólne, wspólne dla robót obj tych szczegó owymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczególnych asortymentów
robót drogowych w ramach zagospodarowania trenu rekreacyjno – sportowego w Murowie przy ul. Polnej

1.4. Okre lenia podstawowe
yte w SST wymienione poni ej okre lenia nale y rozumie  w ka dym przypadku nast puj co:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie b cy budynkiem, stanowi cy ca  techniczno-u ytkow  (droga)
albo jego cz  stanowi  odr bny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, w -
ze ).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni ty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszel-
kimi urz dzeniami technicznymi zwi zanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.4. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz ci  organu wydaj cego, wydany zgod-
nie z obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz dowy dokument przebiegu robót budowlanych, s cy do notowa-
nia zdarze  i okoliczno ci zachodz cych w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót,
przekazywania polece  i innej korespondencji technicznej pomi dzy Inspektor nadzoru, Wykonawc  i projektantem.
1.4.5. Inspektor nadzoru – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiaj cego, o której
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.
1.4.6. Jezdnia - cz  korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do kierowania robotami i do wyst -
powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.8. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dziel cymi jezdnie.
1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uk ad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich po czenia.
1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz  wykopu, która jest ograniczona koron  drogi i skarpami rowów.
1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu u enia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.12. Ksi ka obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, s cy do
wpisywania przez Wykonawc  obmiaru dokonywanych robót w formie wylicze , szkiców i ew. dodatkowych za czni-
ków. Wpisy w ksi ce obmiarów podlegaj  potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
1.4.13. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj cego, niezb dne do
przeprowadzenia wszelkich bada  i prób zwi zanych z ocen  jako ci materia ów oraz robót.
1.4.14. Materia y - wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania robót, zgodne z dokumentacj  projektow  i specyfika-
cjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.4.15. Nawierzchnia - warstwa lub zespó  warstw s cych do przejmowania i rozk adania obci  od ruchu na pod-

e gruntowe i zapewniaj cych dogodne warunki dla ruchu.
a. Warstwa cieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpo rednio oddzia ywaniu ruchu i czynników at-

mosferycznych.
b. Warstwa wi ca - warstwa znajduj ca si  mi dzy warstw cieraln  a podbudow , zapewniaj ca lepsze roz o-

enie napr  w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow .
c. Warstwa wyrównawcza - warstwa s ca do wyrównania nierówno ci podbudowy lub profilu istniej cej na-

wierzchni.
d. Podbudowa - dolna cz  nawierzchni s ca do przenoszenia obci  od ruchu na pod e. Podbudowa mo e

sk ada  si  z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
e. Podbudowa zasadnicza - górna cz  podbudowy spe niaj ca funkcje no ne w konstrukcji nawierzchni. Mo e

ona sk ada  si  z jednej lub dwóch warstw.
f. Podbudowa pomocnicza - dolna cz  podbudowy spe niaj ca, obok funkcji no nych, funkcje zabezpieczenia

nawierzchni przed dzia aniem wody, mrozu i przenikaniem cz stek pod a. Mo e zawiera  warstw  mrozo-
ochronn , ods czaj  lub odcinaj .

g. Warstwa mrozoochronna - warstwa, której g ównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dzia a-
nia mrozu.
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h. Warstwa odcinaj ca - warstwa stosowana w celu uniemo liwienia przenikania cz stek drobnych gruntu do war-
stwy nawierzchni le cej powy ej.

i. Warstwa ods czaj ca - warstwa s ca do odprowadzenia wody przedostaj cej si  do nawierzchni.
1.4.16. Niweleta - wysoko ciowe i geometryczne rozwini cie na p aszczy nie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.
1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodno  - zgodno  wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a je li prze-
dzia  tolerancji nie zosta  okre lony - z przeci tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robót budowlanych.
1.4.18. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwi -
zanych z ni  urz dze  oraz drzew i krzewów. Pas drogowy mo e równie  obejmowa  teren przewidziany do rozbudo-
wy drogi i budowy urz dze  chroni cych ludzi i rodowisko przed uci liwo ciami powodowanymi przez ruch na dro-
dze.
1.4.19. Pobocze - cz  korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urz dze  organi-
zacji i bezpiecze stwa ruchu oraz do ruchu pieszych, s ca jednocze nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzch-
ni.
1.4.20. Pod e nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, le cy pod nawierzchni  do g boko ci przemarzania.
1.4.21. Pod e ulepszone nawierzchni - górna warstwa pod a, le ca bezpo rednio pod nawierzchni , ulepszona w
celu umo liwienia przej cia ruchu budowlanego i w ciwego wykonania nawierzchni.
1.4.22. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzo-
ru/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotycz ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi zanych z prowa-
dzeniem budowy.
1.4.23. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b ca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.24. Przedsi wzi cie budowlane - kompleksowa realizacja nowego po czenia drogowego lub ca kowita moderniza-
cja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju pod nym) istniej cego po czenia.
droga, kolej, ruroci g, kana , ci g pieszy lub rowerowy itp.
1.4.25. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz  dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizacj , charakte-
rystyk  i wymiary obiektu b cego przedmiotem robót.
1.4.26. lepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilo ci (przedmiarem) w kolejno ci technologicznej ich wykona-
nia.
1.427. Teren budowy - teren udost pniony przez Zamawiaj cego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wy-
mienione w kontrakcie jako tworz ce cz  terenu budowy.
1.4.28. Zadanie budowlane - cz  przedsi wzi cia budowlanego, stanowi ca odr bn  ca  konstrukcyjn  lub techno-
logiczn , zdoln  do samodzielnego pe nienia funkcji techniczno-u ytkowych. Zadanie mo e polega  na wykonywaniu
robót zwi zanych z budow , modernizacj / przebudow , utrzymaniem oraz ochron  budowli drogowej lub jej elemen-
tu.

1.5. Wymagania dotycz ce robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonanych robót, bezpiecze stwo wszelkich czynno ci na terenie budowy,
metody u yte przy budowie oraz za ich zgodno  z dokumentacj  projektow , SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiaj cy w terminie okre lonym w dokumentach kontraktowych przeka e Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj  i wspó rz dne punktów g ównych
trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na w asny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa b dzie zawiera  rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegó-
owych warunkach umowy, uwzgl dniaj cym podzia  na dokumentacj  projektow :

Zamawiaj cego; wykaz pozycji, które stanowi  przetargow  dokumentacj  projektow  oraz projektow  doku-
mentacj  wykonawcz  (techniczn ) i zostan  przekazane Wykonawcy,
Wykonawcy; wykaz zawieraj cy spis dokumentacji projektowej, któr  Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej.

1.5.3. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i SST
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru/
stanowi  cz  umowy, a wymagania okre lone w cho by jednym z nich s  obowi zuj ce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte by y w ca ej dokumentacji.
W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje kolejno  ich wa no ci wymieniona
w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”).
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Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi  Inspektora nadzoru/Kierownika projektu, który podejmie decyzj  o wprowadzeniu odpowied-
nich zmian i poprawek.
W przypadku rozbie no ci, wymiary podane na pi mie s  wa niejsze od wymiarów okre lonych na podstawie odczytu
ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y b  zgodne z dokumentacj  projektow  i SST.
Dane okre lone w dokumentacji projektowej i w SST b  uwa ane za warto ci docelowe, od których dopuszczalne s
odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy materia ów i elementów budowli musz  wykazywa
zgodno  z okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog  przekracza  dopuszczalnego przedzia u toleran-
cji.
W przypadku, gdy materia y lub roboty nie b  w pe ni zgodne z dokumentacj  projektow  lub SST i wp ynie to na
niezadowalaj  jako  elementu budowli, to takie materia y zostan  zast pione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a. Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod   ruchem”)
Wykonawca jest zobowi zany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniej cych obiektów (jezdnie, cie -
ki rowerowe, ci gi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urz dzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, a  do zako czenia i odbioru ostatecznego robót.
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarz dem drogi i organem zarz dzaj cym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w
okresie trwania budowy. W zale no ci od potrzeb i post pu robót projekt organizacji ruchu powinien by  na bie co
aktualizowany przez Wykonawc . Ka da zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga
ka dorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie obs ugiwa  wszystkie tymczasowe urz dzenia
zabezpieczaj ce takie jak: zapory, wiat a ostrzegawcze, sygna y, itp., zapewniaj c w ten sposób bezpiecze stwo pojaz-
dów i pieszych.
Wykonawca zapewni sta e warunki widoczno ci w dzie  i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne
ze wzgl dów bezpiecze stwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urz dzenia zabezpieczaj ce b  akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Fakt przyst pienia do robót Wykonawca obwie ci publicznie przed ich rozpocz ciem w sposób uzgodniony z Inspektor
nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo ciach okre lonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych,
których tre  b dzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne b  utrzymywane przez Wykonaw-

 w dobrym stanie przez ca y okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w cen  kontrakto-

.
b. Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a  do zako cze-
nia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie utrzymywa  tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce, w tym: ogrodzenia,
por cze, o wietlenie, sygna y i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne rodki niezb dne do ochrony robót, wygody
spo eczno ci i innych.
W miejscach przylegaj cych do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyra nie oznakuje teren budowy, w
sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracuj cych przy realizacji robót, Wykonaw-
ca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
Fakt przyst pienia do robót Wykonawca obwie ci publicznie przed ich rozpocz ciem w sposób uzgodniony z Inspekto-
rem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo ciach okre lonych przez Inspektora  nadzoru, tablic informa-
cyjnych, których tre  b dzie zatwierdzona przez Inspektora  nadzoru. Tablice informacyjne b  utrzymywane przez
Wykonawc  w dobrym stanie przez ca y okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w cen  kontrakto-

.
1.5.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ce ochrony rodowi-
ska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wyka czania robót Wykonawca b dzie:

a. utrzymywa  teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej,
b. podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm dotycz cych

ochrony rodowiska na terenie i wokó  terenu budowy oraz b dzie unika  uszkodze  lub uci liwo ci dla
osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikaj cych z nadmiernego ha asu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego sposobu dzia ania.

Stosuj c si  do tych wymaga  b dzie mia  szczególny wzgl d na:
1 lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2 rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed:
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a.zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami toksycznymi,
b. zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami,
c..   mo liwo ci  powstania po aru.

1.5.6. Ochrona przeciwpo arowa
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisy ochrony przeciwpo arowej.
Wykonawca b dzie utrzymywa , wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprz t przeciwpo arowy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojaz-
dach.
Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost pem
osób trzecich.
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako rezultat realizacji
robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materia y szkodliwe dla otoczenia
Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie b  dopuszczone do u ycia.
Nie dopuszcza si  u ycia materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu wi kszym od dopuszczalne-
go, okre lonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materia y odpadowe u yte do robót b  mia y aprobat  techniczn  wydan  przez uprawnion  jednostk ,
jednoznacznie okre laj  brak szkodliwego oddzia ywania tych materia ów na rodowisko.
Materia y, które s  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako czeniu robót ich szkodliwo  zanika (np.
materia y pylaste) mog  by  u yte pod warunkiem przestrzegania wymaga  technologicznych wbudowania. Je eli
wymagaj  tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma  zgod  na u ycie tych materia ów od w ciwych
organów administracji pa stwowej.
Je eli Wykonawca u  materia ów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich u ycie spowodowa o
jakiekolwiek zagro enie rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj cy.
1.5.8. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji na powierzchni ziemi i za urz dzenia podziemne, takie jak ruroci gi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich w adz b cych w cicielami tych urz dze  potwierdzenie informacji dostar-
czonych mu przez Zamawiaj cego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni w ciwe oznaczenie i zabez-
pieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz dze  w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowi zany jest umie ci  w swoim harmonogramie rezerw  czasow  dla wszelkiego rodzaju robót, które
maj  by  wykonane w zakresie prze enia instalacji i urz dze  podziemnych na terenie budowy i powiadomi  Inspek-
tora  nadzoru i w adze lokalne o zamiarze rozpocz cia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wy-
konawca bezzw ocznie powiadomi Inspektora  nadzoru i zainteresowane w adze oraz b dzie z nimi wspó pracowa
dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie odpowiada  za wszelkie
spowodowane przez jego dzia ania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz dze  podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj cego.
Je eli teren budowy przylega do terenów z zabudow  mieszkaniow , Wykonawca b dzie realizowa  roboty w sposób
powoduj cy minimalne niedogodno ci dla mieszka ców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w s siedztwie budowy, spowodowane jego dzia alno ci .
Inspektor nadzoru projektu b dzie na bie co informowany o wszystkich umowach zawartych pomi dzy Wykonawc  a

cicielami nieruchomo ci i dotycz cych korzystania z w asno ci i dróg wewn trznych. Jednak e, ani Inspektor nad-
zoru projektu ani Zamawiaj cy nie b dzie ingerowa  w takie porozumienia, o ile nie b  one sprzeczne z postanowie-
niami zawartymi w warunkach umowy.
1.5.9. Ograniczenie obci  osi pojazdów
Wykonawca b dzie stosowa  si  do ustawowych ogranicze  nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie
materia ów i wyposa enia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezb dne zezwolenia i uzgodnienia od

ciwych w adz co do przewozu nietypowych wagowo adunków (ponadnormatywnych) i o ka dym takim przewozie
dzie powiadamia  Inspektora  nadzoru. Inspektor nadzoru projektu mo e poleci , aby pojazdy nie spe niaj ce tych

warunków zosta y usuni te z terenu budowy. Pojazdy powoduj ce nadmierne obci enie osiowe nie b  dopuszczone
na wie o uko czony fragment budowy w obr bie terenu budowy i Wykonawca b dzie odpowiada  za napraw  wszel-
kich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora  nadzoru.
1.5.10. Bezpiecze stwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy.
W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  pracy w warunkach niebezpiecz-
nych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga  sanitarnych.
Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i odpowiedni
odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze stwa publicznego.
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej zap a-
cie i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej.
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca b dzie odpowiada  za ochron  robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u ywane do robót od daty rozpo-
cz cia do daty wydania potwierdzenia zako czenia robót przez Inspektora  nadzoru.
Wykonawca b dzie utrzymywa  roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by  prowadzone w taki
sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy by y w zadowalaj cym stanie przez ca y czas, do momentu odbioru
ostatecznego.
Je li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora  nadzoru powinien rozpocz
roboty utrzymaniowe nie pó niej ni  w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowi zany jest zna  wszystkie zarz dzenia wydane przez w adze centralne i miejscowe oraz inne prze-
pisy, regulaminy i wytyczne, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z wykonywanymi robotami i b dzie w pe ni od-
powiedzialny za przestrzeganie tych postanowie  podczas prowadzenia robót.
Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za wype nienie wszelkich wyma-
ga  prawnych odno nie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprz tu, materia ów
lub urz dze  u ytych lub zwi zanych z wykonywaniem robót i w sposób ci y b dzie informowa  Inspektora  nadzoru
o swoich dzia aniach, przedstawiaj c kopie zezwole  i inne odno ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty post powania,
obci enia i wydatki wynik e z lub zwi zane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyj tkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inspektora  nadzoru.

1.5.13. Równowa no  norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powo ane s  konkretne normy i przepisy, które spe nia  maj  materia y,
sprz t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, b  obowi zywa  postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powo anych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przy-
padku gdy powo ane normy i przepisy s  pa stwowe lub odnosz  si  do konkretnego kraju lub regionu, mog  by  rów-
nie  stosowane inne odpowiednie normy zapewniaj ce równy lub wy szy poziom wykonania ni  powo ane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora  nadzoru. Ró nice pomi dzy
powo anymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musz  by  dok adnie opisane przez Wykonawc  i przed o-
one Inspektorowi nadzoru projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto ciowe, budowle oraz inne pozosta ci o znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowy b  uwa ane za w asno  Zamawiaj cego. Wykonawca zobowi zany
jest powiadomi  Inspektora  nadzoru i post powa  zgodnie z jego poleceniami. Je eli w wyniku tych polece  Wyko-
nawca poniesie koszty i/lub wyst pi  opó nienia w robotach, Inspektor nadzoru/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z
Zamawiaj cym i Wykonawc  ustali wyd enie czasu wykonania robót i/lub wysoko  kwoty, o któr  nale y zwi k-
szy  cen  kontraktow .

2. MATERIA Y
2.1. ród a uzyskania materia ów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia ów przeznaczonych do
robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru projektu do zatwierdzenia, szczegó owe informacje dotycz ce
proponowanego ród a wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materia ów jak równie  odpowiednie wiadec-
twa bada  laboratoryjnych oraz próbki materia ów.
Zatwierdzenie partii materia ów z danego ród a nie oznacza automatycznie, e wszelkie materia y z danego ród a
uzyskaj  zatwierdzenie.
Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada  w celu wykazania, e materia y uzyskane z dopuszczonego ród a
w sposób ci y spe niaj  wymagania SST w czasie realizacji robót.

2.2. Pozyskiwanie materia ów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w cicieli i odno nych w adz na pozyskanie materia ów ze róde
miejscowych w czaj c w to ród a wskazane przez Zamawiaj cego i jest zobowi zany dostarczy  Inspektorowi nadzo-
ru projektu wymagane dokumenty przed rozpocz ciem eksploatacji ród a.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru projektu do zatwierdzenia dokumentacj  zawieraj  raporty z bada
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan  przez siebie metod  wydobycia i selekcji, uwzgl dniaj c aktualne
decyzje o eksploatacji, organów administracji pa stwowej i samorz dowej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych materia ów pochodz cych ze
róde  miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytu u wydobycia materia ów, dzier awy i inne jakie oka  si  potrzebne w
zwi zku  z dostarczeniem materia ów do robót.
Humus i nadk ad czasowo zdj te z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materia ów miejscowych b  for-
mowane w ha dy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko czeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materia y pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w doku-
mentach umowy b  wykorzystane do robót lub odwiezione na odk ad odpowiednio do wymaga  umowy lub wskaza
Inspektora  nadzoru.
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Wykonawca nie b dzie prowadzi adnych wykopów w obr bie terenu budowy poza tymi, które zosta y wyszczegól-
nione w dokumentach umowy, chyba, e uzyska na to pisemn  zgod  Inspektora  nadzoru.
Eksploatacja róde  materia ów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi zuj cymi na danym obszarze.

2.3. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom
Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez Wykonawc  wywiezione z terenu budowy  i z one w miej-
scu wskazanym przez Inspektora  nadzoru. Je li Inspektor nadzoru projektu zezwoli Wykonawcy na u ycie tych mate-
ria ów do innych robót, ni  te dla których zosta y zakupione, to koszt tych materia ów zostanie odpowiednio przewarto-
ciowany (skorygowany) przez Inspektora  nadzoru.

Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  nie zbadane i nie zaakceptowane materia y, Wykonawca wykonuje na w a-
sne ryzyko, licz c si  z jego nieprzyj ciem, usuni ciem  i niezap aceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materia ów
Je li dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego zastosowania rodzaju materia u w wyko-
nywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora  nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed u y-
ciem tego materia u, albo w okresie d szym, je li b dzie to potrzebne z uwagi na wykonanie bada  wymaganych
przez Inspektora  nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by  pó niej zmieniany bez zgody In-
spektora  nadzoru.

2.5. Przechowywanie i sk adowanie materia ów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b  one u yte do robót, by y zabezpie-
czone przed zanieczyszczeniami, zachowa y swoj  jako  i w ciwo ci i by y dost pne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.
Miejsca czasowego sk adowania materia ów b  zlokalizowane w obr bie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc  i zaakceptowanych
przez Inspektora  nadzoru.

2.6. Inspekcja wytwórni materia ów
Wytwórnie materia ów mog  by  okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodno ci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materia ów mog  by  pobierane w celu sprawdzenia ich w ci-
wo ci. Wyniki tych kontroli b  stanowi  podstaw  do akceptacji okre lonej partii materia ów pod wzgl dem jako ci.
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru projektu b dzie przeprowadza  inspekcj  wytwórni, musz  by  spe nione nast pu-

ce warunki:
a. Inspektor nadzoru projektu b dzie mia  zapewnion  wspó prac  i pomoc Wykonawcy oraz producenta materia-

ów w czasie przeprowadzania inspekcji,
b. Inspektor nadzoru projektu b dzie mia  wolny dost p, w dowolnym czasie, do tych cz ci wytwórni, gdzie od-

bywa si  produkcja materia ów przeznaczonych do realizacji robót,
c. Je eli produkcja odbywa si  w miejscu nie nale cym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora

nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i bada  w tych miejscach.

3. SPRZ T
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na
jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpowia-
da  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym
przez Inspektora  nadzoru; w przypadku braku ustale  w wymienionych wy ej dokumentach, sprz t powinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora  nadzoru.
Liczba i wydajno  sprz tu powinny gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre lonymi w doku-
mentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru.
Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymywany w dobrym stanie i go-
towo ci do pracy. Powinien by  zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami dotycz cymi jego u ytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru projektu kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do

ytkowania i bada  okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca b dzie konserwowa  sprz t jak równie  naprawia  lub wymienia  sprz t niesprawny.
Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj  przed u y-
ciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji Inspektora  nadzoru, nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków umowy, zostan  przez
Inspektora  nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn  niekorzystnie na
jako  wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych materia ów.
Liczba rodków transportu powinna zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umow .
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b  spe nia  wymagania dotycz ce przepisów ruchu drogowego w odnie-
sieniu do dopuszczalnych nacisków na o  i innych parametrów technicznych. rodki transportu nie spe niaj ce tych
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warunków mog  by  dopuszczone przez Inspektora  nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u ytko-
wanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jako  zastosowanych
materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z dokumentacj  projektow , wymaganiami SST, PZJ, projektem
organizacji robót opracowanym przez Wykonawc  oraz poleceniami Inspektora  nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko ci wszystkich elementów
robót zgodnie z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi mie przez
Inspektora  nadzoru.

dy pope nione przez Wykonawc  w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan , usuni te przez Wykonawc  na w asny
koszt, z wyj tkiem, kiedy dany b d oka e si  skutkiem b du zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pi-
mie przez Inspektora nadzoru/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od od-
powiedzialno ci za ich dok adno .
Decyzje Inspektora  nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót b  oparte na wyma-
ganiach okre lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a tak e w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru projektu uwzgl dni wyniki bada  materia ów i robót, rozrzuty normalnie
wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach materia ów, do wiadczenia z przesz ci, wyniki bada  naukowych oraz
inne czynniki wp ywaj ce na rozwa an  kwesti .
Polecenia Inspektora  nadzoru powinny by  wykonywane przez Wykonawc  w czasie okre lonym przez Inspektora
nadzoru, pod gro  zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytu u poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jako ci
Wykonawca jest zobowi zany opracowa  i przedstawi  do akceptacji Inspektora nadzoru program zapewnienia jako ci.
W programie zapewnienia jako ci Wykonawca powinien okre li , zamierzony sposób wykonywania robót, mo liwo ci
techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantuj cy wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektow , SST
oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jako ci powinien zawiera :

a. cz  ogóln  opisuj :
organizacj  wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
sposób zapewnienia bhp.,
wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych elementów robót,
system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci  wykonywanych robót,
wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w asnego lub laboratorium,
któremu Wykonawca zamierza zleci  prowadzenie bada ),
sposób oraz form  gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów
steruj cych, a tak e wyci ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, propo-
nowany sposób i form  przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;

b.  cz  szczegó ow  opisuj  dla ka dego asortymentu robót:
wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa eniem w
mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilo rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i za adunku materia ów, spoiw, le-
piszczy, kruszyw itp.,
sposób zabezpieczenia i ochrony adunków przed utrat  ich w ciwo ci w czasie transportu,
sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie
urz dze , itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ów, wytwarzania mieszanek i wykonywania po-
szczególnych elementów robót,
sposób post powania z materia ami i robotami nie odpowiadaj cymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako ci robót
Celem kontroli robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi gn  za on  jako  robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  robót i jako ci materia ów. Wykonawca zapewni odpowiedni sys-
tem kontroli, w czaj c personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania
próbek i bada  materia ów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru projektu mo e za da  od Wykonawcy przeprowadzenia
bada  w celu zademonstrowania, e poziom ich wykonywania jest zadowalaj cy.
Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo ci  zapewniaj  stwierdze-
nie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST
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Minimalne wymagania co do zakresu bada  i ich cz stotliwo  s  okre lone w SST, normach i wytycznych. W przy-
padku, gdy nie zosta y one tam okre lone, Inspektor nadzoru/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest ko-
nieczny, aby zapewni  wykonanie robót zgodnie z umow .
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru projektu wiadectwa, e wszystkie stosowane urz dzenia i sprz t badaw-
czy posiadaj  wa  legalizacj , zosta y prawid owo wykalibrowane i odpowiadaj  wymaganiom norm okre laj cych
procedury bada .
Inspektor nadzoru projektu b dzie mie  nieograniczony dost p do pomieszcze  laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru projektu b dzie przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci gni ciach
dotycz cych urz dze  laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Je eli niedoci gni cia te b  tak powa ne, e mog  wp yn  ujemnie na wyniki bada , Inspektor nadzoru projektu
natychmiast wstrzyma u ycie do robót badanych materia ów i dopu ci je do u ycia dopiero wtedy, gdy niedoci gni cia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostan  usuni te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako  tych materia ów.
Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
Próbki b  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, e
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by  z jednakowym prawdopodobie stwem wytypowane do bada .
Inspektor nadzoru projektu b dzie mie  zapewnion  mo liwo  udzia u w  pobieraniu próbek.
Pojemniki do pobierania próbek b  dostarczone przez Wykonawc  i zatwierdzone przez Inspektora  nadzoru. Próbki
dostarczone przez Wykonawc  do bada  wykonywanych przez Inspektora nadzoru b  odpowiednio opisane i ozna-
kowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora  nadzoru.
Na zlecenie Inspektora  nadzoru Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe badania tych materia ów, które budz

tpliwo ci co do jako ci, o ile kwestionowane materia y nie zostan  przez Wykonawc  usuni te lub ulepszone z w a-
snej woli. Koszty tych dodatkowych bada  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciw-
nym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obej-
muj  jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa  mo na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcep-
towane przez Inspektora nadzoru/ Kierownika projektu.
Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i termi-
nie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki do akcepta-
cji Inspektora nadzoru/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada
Wykonawca b dzie przekazywa  Inspektorowi nadzoru projektu kopie raportów z wynikami bada  jak najszybciej, nie
pó niej jednak ni  w terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci.
Wyniki bada  (kopie) b  przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wed ug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora  nadzoru
Inspektor nadzoru projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materia ów w miej-
scu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materia ów powinien udzieli  mu niezb dnej pomocy.
Inspektor nadzoru projektu, dokonuj c weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc , poprzez
mi dzy innymi swoje badania, b dzie ocenia  zgodno  materia ów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników

asnych bada  kontrolnych jak i wyników bada  dostarczonych przez Wykonawc .
Inspektor nadzoru projektu powinien pobiera  próbki materia ów i prowadzi  badania niezale nie od Wykonawcy, na
swój koszt. Je eli wyniki tych bada  wyka , e raporty Wykonawcy s  niewiarygodne, to Inspektor nadzoru projektu
oprze si  wy cznie na w asnych badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i robót z dokumentacj  projektow  i
SST. Mo e równie  zleci , sam lub poprzez Wykonawc , przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada  nieza-
le nemu laboratorium. W takim przypadku ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada  i pobierania próbek
poniesione zostan  przez Wykonawc .

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru projektu mo e dopu ci  do u ycia tylko te materia y, które posiadaj :

1. certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z kryteriami technicznymi okre lonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w ciwych przepisów i dokumentów technicznych,

2. deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z:
Polsk  Norm  lub
aprobat  techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je eli nie s  ob-

te certyfikacj  okre lon  w pkt 1
i które spe niaj  wymogi SST.
W przypadku materia ów, dla których ww. dokumenty s  wymagane przez SST, ka da partia dostarczona do robót

dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemys owe musz  posiada  ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynika-
mi bada  wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada  b  dostarczone przez Wykonawc  Inspektorowi
nadzoru projektu.
Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wymaga  b  odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym Zamawiaj cego i Wykonawc  w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do ko ca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno  za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowi zuj cymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy b  dokonywane na bie co i b  dotyczy  przebiegu robót, stanu bezpiecze stwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Ka dy zapis w dzienniku budowy b dzie opatrzony dat  jego dokonania, podpisem osoby, która dokona a zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska s bowego. Zapisy b  czytelne, dokonane trwa  technik , w po-
rz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Za czone do dziennika budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone kolejnym numerem za cznika i opatrzo-
ne dat  i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nale y wpisywa  w szczególno ci:

dat  przekazania Wykonawcy terenu budowy,
dat  przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej,
dat  uzgodnienia przez Inspektora  nadzoru programu zapewnienia jako ci i harmonogramów robót,
terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót,
przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora  nadzoru,
daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
zg oszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i ostatecznych odbiorów ro-
bót,
wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych ograniczeniom lub wymaga-
niom szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi,
zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada  z podaniem, kto je
przeprowadza ,
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadza ,
inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b  przed one Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania si .
Decyzje Inspektora  nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj cia lub
zaj ciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora  nadzoru do ustosunkowania si . Projektant nie jest jednak
stron  umowy i nie ma uprawnie  do wydawania polece  Wykonawcy robót.

(2) Ksi ka obmiarów
Ksi ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego z elementów robót.
Obmiary wykonanych robót przeprowadza si  w sposób ci y w jednostkach przyj tych w kosztorysie i wpisuje do
ksi ki obmiarów.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia ów, orzeczenia o jako ci materia ów,
recepty robocze i kontrolne wyniki bada  Wykonawcy b  gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapew-
nienia jako ci. Dokumenty te stanowi  za czniki do odbioru robót. Winny by  udost pnione na ka de yczenie Inspek-
tora  nadzoru.

(4) Pozosta e dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) nast puj ce dokumenty:

a. pozwolenie na realizacj  zadania budowlanego,
b. protoko y przekazania terenu budowy,
c. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d. protoko y odbioru robót,
e. protoko y z narad i ustale ,
f. korespondencj  na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy
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Dokumenty budowy b  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzia-
nej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla Inspektora  nadzoru i przedstawiane do wgl du na yczenie
Zamawiaj cego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Zasady obmiaru robót
Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacj  projektow  i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru b  wpisane do ksi ki obmiarów.
Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ciach podanych w lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. B dne dane zostan  poprawione wg instrukcji
Inspektora  nadzoru na pi mie.
Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu miesi cznej p atno ci na rzecz Wyko-
nawcy lub w innym czasie okre lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc  i Inspektora  nadzoru.

7.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów
ugo ci i odleg ci pomi dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b  obmierzone poziomo wzd  sieci osio-

wej.
Je li SST w ciwe dla danych robót nie wymagaj  tego inaczej, obj to ci b  wyliczone w m3 jako d ugo  pomno-
ona przez redni przekrój.

Ilo ci, które maj  by  obmierzone wagowo, b  wa one w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy
Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b  zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.
Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te lub sprz t wymagaj  bada
atestuj cych to Wykonawca b dzie posiada  wa ne wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urz dzenia pomiarowe b  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie, w ca ym okresie trwania
robót.

7.4. Wagi i zasady wa enia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym wymaganiom SST B dzie utrzymy-
wa  to wyposa enie zapewniaj c w sposób ci y zachowanie dok adno ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary b  przeprowadzone przed cz ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a tak e w przypadku
wyst powania d szej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikaj cych przeprowadza si  w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegaj cych zakryciu przeprowadza si  przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b  wykonane w sposób zrozumia y i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci b  uzupe nione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksi ki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog  by  do czone w formie oddzielnego za cznika do ksi -
ki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zale no ci od ustale  odpowiednich SST, roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbioru:

a. odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,
b. odbiorowi cz ciowemu,
c. odbiorowi ostatecznemu,
d. odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci wykonywanych robót, które
w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu.
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru projektu.
Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiado-
mieniem Inspektora  nadzoru. Odbiór b dzie przeprowadzony niezw ocznie, nie pó niej jednak ni  w ci gu 3 dni od
daty zg oszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora  nadzoru.
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Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru projektu na podstawie dokumentów zawieraj cych
komplet wyników bada  laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj  pro-
jektow , SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór cz ciowy
Odbiór  cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje si
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru projektu.

8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo ci, jako ci i war-
to ci.
Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez Wykonawc  wpisem do
dziennika budowy z bezzw ocznym powiadomieniem na pi mie o tym fakcie Inspektora  nadzoru.
Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od dnia potwierdzenia przez
Inspektora  nadzoru zako czenia robót i przyj cia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci Inspektora  nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie przed onych dokumentów,
wyników bada  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót z dokumentacj  projektow  i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych w trakcie odbiorów robót zani-
kaj cych i ulegaj cych zakryciu, zw aszcza w zakresie wykonania robót uzupe niaj cych i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe niaj cych w warstwie cieralnej
lub robotach wyko czeniowych, komisja przerwie swoje czynno ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacz-
nie odbiega od wymaganej dokumentacj  projektow  i SST z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze stwo ruchu, komisja dokona potr ce , oceniaj c pomniejszon  warto  wy-
konywanych robót w stosunku do wymaga  przyj tych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokó  odbioru ostatecznego robót sporz -
dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty:

1. dokumentacj  projektow  podstawow  z naniesionymi zmianami oraz dodatkow , je li zosta a sporz dzona w
trakcie realizacji umowy,

2. szczegó owe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupe niaj ce lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksi ki obmiarów (orygina y),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
6. deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów zgodnie z SST i ew. PZJ,
7. opini  technologiczn  sporz dzon  na podstawie wszystkich wyników bada  i pomiarów za czonych do do-

kumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na prze enie sieci telefonicznej, energe-

tycznej, gazowej, o wietlenia itp.) oraz protoko y odbioru i przekazania tych robót w cicielom urz dze ,
9. geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  robót i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopi  mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b  gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiaj cego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistnia ych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ustalenia
Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc  za jednostk  obmiarow  ustalon  dla danej
pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych rycza towo podstaw  p atno ci jest warto  (kwota) podana przez Wyko-
nawc  w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota rycza towa pozycji kosztorysowej b dzie uwzgl dnia  wszystkie czynno ci, wymagania i
badania sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty rycza towe robót b  obejmowa :
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robocizn  bezpo redni  wraz z towarzysz cymi kosztami,
warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na
teren budowy,
warto  pracy sprz tu wraz z towarzysz cymi kosztami,
koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nale y wlicza  podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne  D - 00.00.00
Koszt dostosowania si  do wymaga  warunków umowy i wymaga  ogólnych zawartych w D - 00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okre lone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

a. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru projektu i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnie  wynikaj cych z post pu robót,

b. ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiecze stwa ruchu,
c. op aty/dzier awy terenu,
d. przygotowanie terenu,
e. konstrukcj  tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ników, barier, oznakowa  i drena u,
f. tymczasow  przebudow  urz dze  obcych.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
1. oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowa  pionowych, poziomych, barier i

wiate ,
2. utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a. usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowania,
b. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pó niejszymi zmianami).
2. Zarz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki

oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pó niejszymi zmianami).
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D - 01.02.02  ZDJ CIE WARSTWY HUMUSU

1. WST P

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót zwi zanych ze zdj ciem warstwy humusu i/lub darniny.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi wraz z przedmiarem robót i projektem wykonawczym dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach

1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych ze zdj ciem warstwy humusu,
wykonywanych w ramach zagospodarowania trenu rekreacyjno – sportowego w Murowie przy ul. Polnej.

1.4. Okre lenia podstawowe
Stosowane okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Wymagania dotycz ce robót
Wymagania dotycz ce robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA Y

Nie wyst puj .

3. SPRZ T

3.1. Wymagania dotycz ce sprz tu
Wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t do zdj cia humusu
Do wykonania robót zwi zanych ze zdj ciem warstwy humusu nie nadaj cej si  do powtórnego u ycia nale y stoso-
wa :

równiarki,
spycharki,
opaty, szpadle i inny sprz t do r cznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawid owe wyko-

nanie robót sprz tem zmechanizowanym nie jest mo liwe,
koparki i samochody samowy adowcze - w przypadku transportu na odleg  wymagaj  zastosowania takie-
go sprz tu.

Do wykonania robót zwi zanych ze zdj ciem warstwy darniny nadaj cej si  do powtórnego u ycia, nale y stosowa :
no e do ci cia darniny wed ug zasad okre lonych w p. 5.3,
opaty i szpadle.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotycz ce transportu
Wymagania dotycz ce transportu podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport humusu
Humus nale y przemieszcza  z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozi  transportem samochodowym.
Wybór rodka transportu zale y od odleg ci, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu.
Darnin  nale y przewozi  transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do powtórnego zastoso-
wania, powinna ona by  transportowana w sposób nie powoduj cy uszkodze .

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady wykonania robót
Zasady wykonania robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
Teren pod budow  drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych w doku-
mentacji projektowej powinien by  oczyszczony z humusu.

5.2. Zdj cie warstwy humusu
Warstwa humusu powinna by  zdj ta z przeznaczeniem do pó niejszego u ycia przy umacnianiu skarp, zak adaniu
trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynno ci okre lonych w dokumentacji projektowej. Zagospoda-
rowanie nadmiaru humusu powinno by  wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inspektora nadzoru.
Humus nale y zdejmowa  mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyj tkowych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystarczaj ce dla prawid owego wykonania robót, wzgl dnie mo e stanowi  zagro enie
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dla bezpiecze stwa robót (zmienna grubo  warstwy humusu, s siedztwo budowli), nale y dodatkowo stosowa  r czne
wykonanie robót, jako uzupe nienie prac wykonywanych  mechanicznie.
Warstw  humusu nale y zdj  z powierzchni ca ego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach okre lonych w do-
kumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora nadzoru.
Grubo  zdejmowanej warstwy humusu (zale na od g boko ci jego zalegania, wysoko ci nasypu, potrzeb jego wyko-
rzystania na budowie itp.) powinna by  zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez In-
spektora nadzoru, wed ug faktycznego stanu wyst powania. Stan faktyczny b dzie stanowi  podstaw  do rozliczenia
czynno ci zwi zanych ze zdj ciem warstwy humusu.
Zdj ty humus nale y sk adowa  w regularnych pryzmach. Miejsca sk adowania humusu powinny by  przez Wykonaw-

 tak dobrane, aby humus by  zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a tak e naje aniem przez pojazdy. Nie nale-
y zdejmowa  humusu w czasie intensywnych opadów i bezpo rednio po nich, aby unikn  zanieczyszczenia glin  lub

innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jako ci robót
Zasady kontroli jako ci robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola usuni cia humusu
Sprawdzenie jako ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno ci usuni cia humusu.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Zasady obmiaru robót
Zasady obmiaru robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) zdj tej warstwy humusu.

8. ODBIÓR ROBÓT

Zasady odbioru robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje:

zdj cie humusu wraz z ha dowaniem w pryzmy wzd  drogi lub odwiezieniem na odk ad,
zdj cie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sk adowaniem jej w regularnych pryzmach.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

Nie wyst puj .
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D-04.01.01 KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM  ZAG SZCZANIEM  POD A

1. WST P

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania ogólne dotycz ce wykonania i
odbioru robót drogowych zwi zanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zag szczeniem pod a

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na
drogach.

1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji wraz z przedmiarem robót i projektem wykonawczym dotycz  zasad pro-
wadzenia robót zwi zanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do u enia konstrukcji nawierzchni w ramach zago-
spodarowania trenu rekreacyjno – sportowego w Murowie przy ul. Polnej

1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST
D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Wymagania dotycz ce robót
Wymagania dotycz ce robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA Y

Nie wyst puj .

3. SPRZ T

3.1. Wymagania dotycz ce sprz tu
Wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t do wykonania robót
Wykonawca przyst puj cy do wykonania koryta i profilowania pod a powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania
z nast puj cego sprz tu:

równiarek lub spycharek uniwersalnych z uko nie ustawianym lemieszem; Inspektor nadzoru mo e dopu ci
wykonanie koryta i profilowanie pod a z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do
kierunku pracy maszyny,
koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu w skich koryt),
walców statycznych, wibracyjnych lub p yt wibracyjnych.

Stosowany sprz t nie mo e spowodowa  niekorzystnego wp ywu na w ciwo ci gruntu pod a.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotycz ce transportu
Wymagania dotycz ce transportu podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materia ów
Wymagania dotycz ce transportu materia ów podano w SST D - 00.00.00, D - 04.02.02, D - 04.03.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady wykonania robót
Zasady wykonania robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Warunki przyst pienia do robót
Wykonawca powinien przyst pi  do wykonania koryta oraz profilowania i zag szczenia pod a bezpo rednio przed
rozpocz ciem robót zwi zanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze niejsze przyst pienie do wykonania koryta
oraz profilowania i zag szczania pod a, jest mo liwe wy cznie za zgod  Inspektora nadzoru, w korzystnych warun-
kach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zag szczonym pod u nie mo e odbywa  si  ruch budowlany,
niezwi zany bezpo rednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawid owego ukszta towania koryta w planie i profilu powinny by  wcze niej przygotowane.
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Paliki lub szpilki nale y ustawia  w osi drogi i w rz dach równoleg ych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo liwia  naci gni cie sznurków lub linek
do wytyczenia robót w odst pach nie wi kszych ni  co 10 metrów.
Rodzaj sprz tu, a w szczególno ci jego moc nale y dostosowa  do rodzaju gruntu, w którym prowadzone s  roboty i do
trudno ci jego odspojenia.
Koryto mo na wykonywa  r cznie, gdy jego szeroko  nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyk ad na poszerze-
niach lub w przypadku robót o ma ym zakresie. Sposób wykonania musi by  zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by  wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji pro-
jektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odk ad w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.
Profilowanie i zag szczenie pod a nale y wykona  zgodnie z zasadami okre lonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zag szczanie pod a
Przed przyst pieniem do profilowania pod e powinno by  oczyszczone ze wszelkich zanieczyszcze .
Po oczyszczeniu powierzchni pod a nale y sprawdzi , czy istniej ce rz dne terenu umo liwiaj  uzyskanie po profi-
lowaniu zaprojektowanych rz dnych pod a. Zaleca si , aby rz dne terenu przed profilowaniem by y o co najmniej 5
cm wy sze ni  projektowane rz dne pod a.
Je eli powy szy warunek nie jest spe niony i wyst puj  zani enia poziomu w pod u przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni  pod e na g boko  zaakceptowan  przez Inspektora nadzoru, dowie  dodatkowy
grunt spe niaj cy wymagania obowi zuj ce dla górnej strefy korpusu, w ilo ci koniecznej do uzyskania wymaganych
rz dnych wysoko ciowych i zag ci  warstw  do uzyskania warto ci wska nika zag szczenia, okre lonych w tablicy 1.
Do profilowania pod a nale y stosowa  równiarki. ci ty grunt powinien by  wykorzystany w robotach ziemnych lub
w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Bezpo rednio po profilowaniu pod a nale y przyst pi  do jego zag szczania. Zag szczanie pod a nale y kontynu-
owa  do osi gni cia wska nika zag szczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wska nik zag szczenia nale y
okre la  zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warto ci wska nika zag szczenia pod a (Is)

Strefa korpusu
Minimalna warto  Is dla:

Innych dróg
Ruch ci ki

Górna warstwa o grubo ci 20 cm 1,00
Na g boko ci od 20 do 50 cm od powierzchni pod a 1,00

W przypadku, gdy gruboziarnisty materia  tworz cy pod e uniemo liwia przeprowadzenie badania zag szczenia,
kontrol  zag szczenia nale y oprze  na metodzie obci  p ytowych. Nale y okre li  pierwotny i wtórny modu  od-
kszta cenia pod a wed ug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modu u odkszta cenia nie powinien
przekracza  2,2.
Wilgotno  gruntu pod a podczas zag szczania powinna by  równa wilgotno ci optymalnej z tolerancj  od -20% do
+10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag szczonego pod a
Pod e (koryto) po wyprofilowaniu i zag szczeniu powinno by  utrzymywane w dobrym stanie.
Je eli po wykonaniu robót zwi zanych z profilowaniem i zag szczeniem pod a nast pi przerwa w robotach i Wyko-
nawca nie przyst pi natychmiast do uk adania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy  pod e przed nad-
miernym zawilgoceniem, na przyk ad przez roz enie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzo-
ru.
Je eli wyprofilowane i zag szczone pod e uleg o nadmiernemu zawilgoceniu, to do uk adania kolejnej warstwy mo -
na przyst pi  dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu pod a Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezb dnych napraw. Je eli
zawilgocenie nast pi o wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napraw  wykona on na w asny koszt.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jako ci robót
Zasady kontroli jako ci robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów
Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów dotycz cych cech geometrycznych i zag szczenia koryta i wyprofilowane-
go pod a podaje tablica 2.

Tablica 2. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego pod a

Lp. Wyszczególnienie bada i pomiarów Minimalna cz stotliwo bada  i pomiarów
1 Szeroko  koryta 10 razy na 1 km
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2 Równo  pod na co 20 m na ka dym pasie ruchu
3 Równo  poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km
5 Rz dne wysoko ciowe co 100 m dla pozosta ych dróg
6 Ukszta towanie osi w planie *) co 100 m dla pozosta ych dróg
7 Zag szczenie, wilgotno  gruntu pod a w 2 punktach na dziennej dzia ce roboczej, lecz nie rzadziej ni  raz

na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta towania osi w planie nale y wykona  w punktach g ównych
uków poziomych

6.2.2. Szeroko  koryta (profilowanego pod a)
Szeroko  koryta i  profilowanego pod a nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  +10 cm i -5
cm.
6.2.3. Równo  koryta (profilowanego pod a)
Nierówno ci pod ne koryta i profilowanego pod a nale y mierzy  4-metrow at  zgodnie z norm  BN-68/8931-04
[4].
Nierówno ci poprzeczne nale y mierzy  4-metrow at .
Nierówno ci nie mog  przekracza  20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego pod a powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow  z tolerancj
0,5%.
6.2.5. Rz dne wysoko ciowe
Ró nice pomi dzy rz dnymi wysoko ciowymi koryta lub wyprofilowanego pod a i rz dnymi projektowanymi nie
powinny przekracza  +1 cm, -2 cm.
6.2.6. Ukszta towanie osi w planie

 w planie nie mo e by  przesuni ta w stosunku do osi projektowanej o wi cej ni  3 cm dla autostrad i dróg ekspre-
sowych lub wi cej ni  5 cm dla pozosta ych dróg.
6.2.7. Zag szczenie koryta (profilowanego pod a)
Wska nik zag szczenia koryta i wyprofilowanego pod a okre lony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by  mniejszy
od podanego w tablicy 1.
Je li jako kryterium dobrego zag szczenia stosuje si  porównanie warto ci modu ów odkszta cenia, to warto  stosunku
wtórnego do pierwotnego modu u odkszta cenia, okre lonych zgodnie z norm  BN-64/8931-02 [3] nie powinna by
wi ksza od 2,2.
Wilgotno  w czasie zag szczania nale y bada  wed ug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno  gruntu pod a powinna by
równa wilgotno ci optymalnej z tolerancj  od -20% do + 10%.

6.3. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego pod a)
Wszystkie powierzchnie, które wykazuj  wi ksze odchylenia cech geometrycznych od okre lonych w punkcie 6.2 po-
winny by  naprawione przez spulchnienie do g boko ci co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zag szczenie.
Dodanie nowego materia u bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Zasady obmiaru robót
Zasady obmiaru robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIÓR ROBÓT

Zasady odbioru robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacja projektow , SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, je eli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 da y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
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za adunek nadmiaru odspojonego gruntu na rodki transportowe i odwiezienie na odk ad lub nasyp,
profilowanie dna koryta lub pod a,
zag szczenie,
utrzymanie koryta lub pod a,
przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno ci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modu u odkszta cenia nawierzchni podatnych i pod a

przez obci enie p yt
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu



Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego w Murowie ul. Polna.

EdKom Edward Król ul. Ptasia 6 45-139 Opole
NIP 754-100-39-24,     REGON 530961019  tel. fax 77 4538881,  kom. 501 325976

21

D-04.02.01  WARSTWY ODS CZAJ CE

 1. WST P

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania ogólne dotycz ce wykonania i
odbioru robót drogowych zwi zanych z wykonaniem warstwy ods czaj cej

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na
drogach.

1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji wraz z przedmiarem robót i projektem wykonawczym dotycz  zasad pro-
wadzenia robót zwi zanych z wykonaniem warstw ods czaj cych w ramach zagospodarowania trenu rekreacyjno –
sportowego w Murowie przy ul. Polnej.

1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z okre leniami podanymi w
SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Wymagania dotycz ce robót
Wymagania dotycz ce robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA Y

2.1. Wymagania dotycz ce materia ów
Wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 2.

2.2. Rodzaje materia ów
Materia ami stosowanymi przy wykonywaniu warstw ods czaj cych s :

pospó ki

2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw ods czaj cych i odcinaj cych powinny spe nia  nast puj ce warunki:
a) szczelno ci, okre lony zale no ci :

15

85
5

D
d

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinaj cej lub ods czaj cej
d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu pod a.
Dla materia ów stosowanych przy wykonywaniu warstw ods czaj cych warunek szczelno ci musi by  spe niony, gdy
warstwa ta nie jest uk adana na warstwie odcinaj cej.
b) zag szczalno ci, okre lony zale no ci :

U
d
d

60

10
5

gdzie:
U - wska nik ró noziarnisto ci,
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi stosowany do wykonywania warstw ods czaj cych i odcinaj cych powinien

spe nia  wymagania normy PN-B-11113 60% kruszywa tworz cego warstw  odcinaj ,
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworz cego warstw  odcinaj .
Piasek [5] dla gatunku 1 i 2.

wir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw ods czaj cych i odcinaj cych powinny spe nia  wymagania
normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II.
Mia  kamienny do warstw ods czaj cych i odcinaj cych powinien spe nia  wymagania normy PN-B-11112 [4].

2.4. Sk adowanie materia ów
2.5.1. Sk adowanie kruszywa
Je eli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy ods czaj cej lub odcinaj cej nie jest wbudowane bezpo rednio
po dostarczeniu na budow  i zachodzi potrzeba jego okresowego sk adowania, to Wykonawca robót powinien zabez-
pieczy  kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materia ami kamiennymi. Pod e w miejscu sk a-
dowania powinno by  równe, utwardzone i dobrze odwodnione.
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3. SPRZ T

3.1. Wymagania dotycz ce sprz tu
Wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t do wykonania robót
Wykonawca przyst puj cy do wykonania warstwy odcinaj cej lub ods czaj cej powinien wykaza  si  mo liwo ci
korzystania z nast puj cego sprz tu:

równiarek,
walców statycznych,

yt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotycz ce transportu
Wymagania dotycz ce transportu podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszcze-
niem, zmieszaniem z innymi materia ami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady wykonania robót
Zasady wykonania robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie pod a
Pod e gruntowe powinno spe nia  wymagania okre lone w SST D - 00.00.00 „Roboty ziemne” oraz D-04.01.01 „Ko-
ryto wraz z profilowaniem i zag szczaniem pod a”.
Warstwy odcinaj ca i ods czaj ca powinny by  wytyczone w sposób umo liwiaj cy wykonanie ich zgodnie z doku-
mentacj  projektow , z tolerancjami okre lonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki powinny by  ustawione w osi drogi i w rz dach równoleg ych do osi drogi, lub w inny sposób zaak-
ceptowany przez Inspektora nadzoru.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo liwia  naci gni cie sznurków lub linek do wytyczenia robót w od-
st pach nie wi kszych ni  co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zag szczanie kruszywa
Kruszywo powinno by  rozk adane w warstwie o jednakowej grubo ci, przy u yciu równiarki, z zachowaniem wyma-
ganych spadków i rz dnych wysoko ciowych. Grubo  roz onej warstwy lu nego kruszywa powinna by  taka, aby
po jej zag szczeniu osi gni to grubo  projektowan .
Je eli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykonanie warstwy ods czaj cej lub odcinaj cej o grubo ci powy-
ej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nale y wykona  dwuwarstwowo. Rozpocz cie uk adania ka dej nast pnej warstwy

mo e nast pi  po odbiorze przez Inspektora nadzoru warstwy poprzedniej.
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa nale y przed zag szczeniem wymieni  kruszywo na mate-
ria  o odpowiednich w ciwo ciach.
Natychmiast po ko cowym wyprofilowaniu warstwy ods czaj cej lub odcinaj cej nale y przyst pi  do jej zag szcza-
nia.
Zag szczanie warstw o przekroju daszkowym nale y rozpoczyna  od kraw dzi i stopniowo przesuwa  pasami pod -
nymi cz ciowo nak adaj cymi si , w kierunku jej osi. Zag szczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nale y roz-
poczyna  od dolnej kraw dzi i przesuwa  pasami pod nymi cz ciowo nak adaj cymi si , w kierunku jej górnej kra-

dzi.
Nierówno ci lub zag bienia powsta e w czasie zag szczania powinny by  wyrównywane na bie co przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub usuni cie materia u, a  do otrzymania równej powierzchni.
W miejscach niedost pnych dla walców warstwa odcinaj ca i ods czaj ca powinna by  zag szczana p ytami wibracyj-
nymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zag szczanie nale y kontynuowa  do osi gni cia wska nika zag szczenia nie mniejszego od 1,0 wed ug normalnej
próby Proctora, przeprowadzonej wed ug PN-B-04481 [1]. Wska nik zag szczenia nale y okre la  zgodnie z BN-
77/8931-12 [8].
W przypadku, gdy gruboziarnisty materia  wbudowany w warstw  ods czaj  lub odcinaj , uniemo liwia przepro-
wadzenie badania zag szczenia wed ug normalnej próby Proctora, kontrol  zag szczenia nale y oprze  na metodzie
obci  p ytowych. Nale y okre li  pierwotny i wtórny modu  odkszta cenia warstwy wed ug BN-64/8931-02 [6].
Stosunek wtórnego i pierwotnego modu u odkszta cenia nie powinien przekracza  2,2.
Wilgotno  kruszywa podczas zag szczania powinna by  równa wilgotno ci optymalnej z tolerancj  od -20% do +10%
jej warto ci. W przypadku, gdy wilgotno  kruszywa jest wy sza od wilgotno ci optymalnej, kruszywo nale y osuszy
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przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno  kruszywa jest ni sza od wilgotno ci optymalnej, kru-
szywo nale y zwil  okre lon  ilo ci  wody i równomiernie wymiesza .

5.4. Odcinek próbny
Je eli w SST przewidziano konieczno  wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpocz ciem
robót Wykonawca powinien wykona  odcinek próbny w celu:

stwierdzenia, czy sprz t budowlany do rozk adania i zag szczania jest w ciwy,
okre lenia grubo ci warstwy materia u w stanie lu nym koniecznej do uzyskania wymaganej grubo ci po za-

szczeniu,
ustalenia liczby przej  sprz tu zag szczaj cego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska nika zag szczenia.

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien u  takich materia ów oraz sprz tu, jakie b  stosowane do wykonywa-
nia warstwy odcinaj cej i ods czaj cej na budowie.
Odcinek próbny powinien by  zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

5.5. Utrzymanie warstwy ods czaj cej
Warstwa ods czaj ca i odcinaj ca po wykonaniu, a przed u eniem nast pnej warstwy powinny by  utrzymywane w
dobrym stanie.
Nie dopuszcza si  ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinaj cej lub ods czaj cej.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si  ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wy ej le cej warstwy
nawierzchni.
Koszt napraw wynik ych z niew ciwego utrzymania warstwy obci a Wykonawc  robót.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jako ci robót
Zasady kontroli jako ci robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i
przedstawi  wyniki tych bada  Inspektorowi nadzoru. Badania te powinny obejmowa  wszystkie w ciwo ci kruszywa
okre lone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów
Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów dotycz cych cech geometrycznych i zag szczenia warstwy ods czaj cej i
odcinaj cej podaje tablica 1.

Tablica 1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów warstwy ods czaj cej i odcinaj cej

Lp. Wyszczególnienie bada  i
pomiarów

Minimalna cz stotliwo  bada  i pomiarów

1 Szeroko  warstwy 10 razy na 1 km
2 Równo  pod na co 20 m na ka dym pasie ruchu
3 Równo  poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km
5 Rz dne wysoko ciowe co 100 m dla pozosta ych dróg
6 Ukszta towanie osi w planie *) co 100 m dla pozosta ych dróg
7 Grubo  warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na ka dej dzia ce roboczej, lecz nie rzadziej ni  raz na 400 m2

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni  raz na 2000 m2

8 Zag szczenie, wilgotno  kru-
szywa

w 2 punktach na dziennej dzia ce roboczej, lecz nie rzadziej ni  raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta towania osi w planie nale y wykona  w punktach g ównych
uków poziomych.

6.3.2. Szeroko  warstwy
Szeroko  warstwy nie mo e si  ró ni  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  +10 cm, -5 cm.
6.3.3. Równo  warstwy
Nierówno ci pod ne warstwy odcinaj cej i ods czaj cej nale y mierzy  4 metrow at , zgodnie z norm  BN-
68/8931-04 [7].
Nierówno ci poprzeczne warstwy odcinaj cej i ods czaj cej nale y mierzy  4 metrow at .
Nierówno ci nie mog  przekracza  20 mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinaj cej i ods czaj cej na prostych i ukach powinny by  zgodne z dokumentacj  pro-
jektow  z tolerancj  0,5%.
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6.3.5. Rz dne wysoko ciowe
Ró nice pomi dzy rz dnymi wysoko ciowymi warstwy i rz dnymi projektowanymi nie powinny przekracza  +1 cm i -
2 cm.
6.3.6. Ukszta towanie osi w planie

 w planie nie mo e by  przesuni ta w stosunku do osi projektowanej o wi cej ni  3 cm dla autostrad i dróg ekspre-
sowych lub o wi cej ni  5 cm dla pozosta ych dróg.
6.3.7. Grubo  warstwy
Grubo  warstwy powinna by  zgodna z okre lon  w dokumentacji projektowej z tolerancj  +1 cm, -2 cm.
Je eli warstwa, ze wzgl dów technologicznych, zosta a wykonana w dwóch warstwach, nale y mierzy czn  grubo
tych warstw.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl dem grubo ci Wykonawca wykona napraw  warstwy przez
spulchnienie warstwy na g boko  co najmniej 10 cm, uzupe nienie nowym materia em o odpowiednich w ciwo-
ciach, wyrównanie i ponowne zag szczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na w asny koszt. Po wykonaniu tych robót nast pi ponowny pomiar i ocena grubo ci
warstwy, wed ug wy ej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
6.3.8. Zag szczenie warstwy
Wska nik zag szczenia warstwy odcinaj cej i ods czaj cej, okre lony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by  mniej-
szy od 1.
Je eli jako kryterium dobrego zag szczenia warstwy stosuje si  porównanie warto ci modu ów odkszta cenia, to war-
to  stosunku wtórnego do pierwotnego modu u odkszta cenia, okre lonych zgodnie z norm  BN-64/8931-02 [6], nie
powinna by  wi ksza od 2,2.
Wilgotno  kruszywa w czasie zag szczenia nale y bada  wed ug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno  kruszywa powinna
by  równa wilgotno ci optymalnej z tolerancj  od -20% do +10%.

6.4. Zasady post powania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, które wykazuj  wi ksze odchylenia cech geometrycznych od okre lonych w p. 6.3, powinny
by  naprawione przez spulchnienie do g boko ci co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zag szczone. Dodanie
nowego materia u bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBÓT

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

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinaj cej i ods czaj cej.

8. ODBIÓR ROBÓT

Zasady odbioru robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, je eli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 warstwy ods czaj cej z kruszywa obejmuje:

prace pomiarowe,
dostarczenie i roz enie na uprzednio przygotowanym pod u warstwy materia u o grubo ci i jako ci okre lo-
nej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
wyrównanie u onej warstwy do wymaganego profilu,
zag szczenie wyprofilowanej warstwy,
przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno ci
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . wir i mieszanka
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4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo amane do nawierzchni drogowych
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modu u odkszta cenia nawierzchni podatnych i pod a

przez obci enie p yt
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
9. Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na s abym pod u z zastosowaniem   geotekstyliów, IBDiM, War-

szawa 1986.
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D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW WYMAGANIA OGÓLNE

1. WST P

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania ogólne dotycz ce wykonania i
odbioru robót drogowych zwi zanych z podbudow  z kruszyw amanych

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na
drogach.

1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji wraz z przedmiarem robót i projektem wykonawczym dotycz  zasad pro-
wadzenia robót zwi zanych z wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102
[21]  w ramach zagospodarowania trenu rekreacyjno – sportowego w Murowie przy ul. Polnej

1.4. Okre lenia podstawowe
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegaj cy na odpowiednim zag szczeniu w optymalnej wilgotno ci
kruszywa o w ciwie dobranym uziarnieniu.
Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w SST dotycz cych poszczególnych rodzajów pod-
budów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie,

1.5. Wymagania dotycz ce robót
Wymagania dotycz ce robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA Y

2.1. Wymagania dotycz ce materia ów
Wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w SST D - 00.00.00  „Wymagania ogólne”
pkt 2.

2.2. Rodzaje materia ów
Materia y stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w SST dotycz cych
poszczególnych rodzajów podbudów: D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie,

2.3. Wymagania dla materia ów
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okre lona wed ug PN-B-06714-15 [3] powinna le  mi dzy krzywymi granicznymi pól
dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
 Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metod  stabilizacji me-
chanicznej

1-2  kruszywo na podbudow  zasadnicz  (górn  warstw ) lub podbudow  jednowarstwow
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1-3  kruszywo na podbudow  pomocnicz  (doln  warstw )
 Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by  ci a i nie mo e przebiega  od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
górnej krzywej granicznej uziarnienia na s siednich sitach. Wymiar najwi kszego ziarna kruszywa nie mo e przekra-
cza  2/3 grubo ci warstwy uk adanej jednorazowo.
2.3.2. W ciwo ci kruszywa
Kruszywa powinny spe nia  wymagania okre lone w tablicy 1.
 Tablica 1.

Lp. Wyszczególnienie w ciwo ci

Wymagania

Badania wed ug
Kruszywa amane

Podbudowa
zasadnicza pomocnicza

1 Zawarto  ziarn mniejszych ni  0,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 od 2 do 12 PN-B-06714-15 [3]
2 Zawarto  nadziarna, % (m/m), nie wi cej ni 5 10 PN-B-06714 -15 [3]
3 Zawarto  ziarn nieforemnych %(m/m), nie wi cej ni 35 40 PN-B-06714 -16 [4]
4 Zawarto  zanieczyszcze  organicznych, %(m/m), nie

wi cej ni 1 1
PN-B-04481 [1]

5 Wska nik piaskowy po pi ciokrotnym zag szczeniu
metod  I lub II wg PN-B-04481, %

od 30 do 70 od 30 do 70 BN-64/8931 -01 [26]

6 cieralno  w b bnie Los Angeles
a. cieralno  ca kowita po pe nej liczbie obrotów, nie
wi cej ni
b. cieralno  cz ciowa po 1/5 pe nej liczby obrotów,
nie wi cej ni

35

30

50

35

PN-B-06714 -42 [12]

7 Nasi kliwo , %(m/m), nie wi cej ni 3 5 PN-B-06714 -18 [6]
8 Mrozoodporno , ubytek masy po 25 cyklach zamra a-

nia, %(m/m), nie wi cej ni 5 10 PN-B-06714 -19 [7]
9 Rozpad krzemianowy i elazawy cznie, % (m/m), nie

wi cej ni - -
PN-B-06714 -37 [10]
PN-B-06714 -39 [11]

10 Zawarto  zwi zków siarki w przeliczeniu na SO3,
%(m/m), nie wi cej ni 1 1 PN-B-06714 -28 [9]

11 Wska nik no no ci wno mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy ni :
a. przy zag szczeniu IS  1,00
b. przy zag szczeniu IS  1,03

80
120

60
-

PN-S-06102 [21]

 2.3.3. Materia  na warstw  ods czaj
Na warstw  ods czaj  stosuje si :

wir i mieszank  wg PN-B-11111 [14],
2.3.4. Materia  na warstw  odcinaj
Na warstw  odcinaj  stosuje si :

piasek wg PN-B-11113 [16],
2.3.5. Materia y do ulepszania w ciwo ci kruszyw
Do ulepszania w ciwo ci kruszyw stosuje si :

cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
wapno wg PN-B-30020 [19],
popio y lotne wg PN-S-96035 [23],

el granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza si  stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorz dnych efektów ulepszania kruszywa i po
zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru.
Rodzaj i ilo  dodatku ulepszaj cego nale y przyjmowa  zgodnie z PN-S-06102 [21].
2.3.6. Woda
Nale y stosowa  wod  wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZ T

3.1. Wymagania dotycz ce sprz tu
Wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t do wykonania robót
Wykonawca przyst puj cy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  powinien wykaza  si
mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu:



Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego w Murowie ul. Polna.

EdKom Edward Król ul. Ptasia 6 45-139 Opole
NIP 754-100-39-24,     REGON 530961019  tel. fax 77 4538881,  kom. 501 325976

28

mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposa onych w urz dzenia dozuj ce wod . Mieszarki powinny za-
pewni  wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno ci optymalnej,
równiarek albo uk adarek do rozk adania mieszanki,
walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zag szczania. W miejscach trudno dost p-
nych powinny by  stosowane zag szczarki p ytowe, ubijaki mechaniczne lub ma e walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotycz ce transportu
Wymagania dotycz ce transportu podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materia ów
Kruszywa mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszcze-
niem, zmieszaniem z innymi materia ami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywa  si  zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
Transport pozosta ych materia ów powinien odbywa  si  zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady wykonania robót
Zasady wykonania robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie pod a
Pod e pod podbudow  powinno spe nia  wymagania okre lone w SST D - 04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i
zag szczeniem pod a” i  SST D - 02.00.00 „Roboty ziemne”.
Podbudowa powinna by  u ona na pod u zapewniaj cym nieprzenikanie drobnych cz stek gruntu do podbudowy.
Warunek nieprzenikania nale y sprawdzi  wzorem:

d

D

85

15

  5 (1)
w którym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy ods czaj cej, w
milimetrach,
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu pod a, w milimetrach.
Je eli warunek (1) nie mo e by  spe niony, nale y na pod u u  warstw  odcinaj  lub odpowiednio dobran
geow óknin . Ochronne w ciwo ci geow ókniny, przeciw przenikaniu drobnych cz stek gruntu, wyznacza si  z wa-
runku:

O

d

90

50

  1,2 (2)
w którym:
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu pod a, w milimetrach,
O90 - umowna rednica porów geow ókniny odpowiadaj ca wymiarom frakcji gruntu zatrzymuj ca si  na geow ók-
ninie w ilo ci 90% (m/m); warto  parametru 090 powinna by  podawana przez producenta geow ókniny.
Paliki lub szpilki do prawid owego ukszta towania podbudowy powinny by  wcze niej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by  ustawione w osi drogi i w rz dach równoleg ych do osi drogi, lub w inny sposób zaak-
ceptowany przez Inspektora nadzoru.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo liwia  naci gni cie sznurków lub linek do wytyczenia robót w od-
st pach nie wi kszych ni  co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszank  kruszywa o ci le okre lonym uziarnieniu i wilgotno ci optymalnej nale y wytwarza  w mieszarkach gwa-
rantuj cych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgl du na konieczno  zapewnienia jednorodno ci nie dopuszcza
si  wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna
by  od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uleg a rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zag szczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna by  rozk adana w warstwie o jednakowej grubo ci, takiej, aby jej ostateczna grubo  po
zag szczeniu by a równa grubo ci projektowanej. Grubo  pojedynczo uk adanej warstwy nie mo e przekracza  20 cm
po zag szczeniu. Warstwa podbudowy powinna by  roz ona w sposób zapewniaj cy osi gni cie wymaganych spad-
ków i rz dnych wysoko ciowych. Je eli podbudowa sk ada si  z wi cej ni  jednej warstwy kruszywa, to ka da warstwa
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powinna by  wyprofilowana i zag szczona z zachowaniem wymaganych spadków i rz dnych wysoko ciowych. Rozpo-
cz cie budowy ka dej nast pnej warstwy mo e nast pi  po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora nadzoru.
Wilgotno  mieszanki kruszywa podczas zag szczania powinna odpowiada  wilgotno ci optymalnej, okre lonej we-

ug próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materia  nadmiernie nawilgocony, powinien zosta  osu-
szony przez mieszanie i napowietrzanie. Je eli wilgotno  mieszanki kruszywa jest ni sza od optymalnej o 20% jej
warto ci, mieszanka powinna by  zwil ona okre lon  ilo ci  wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotno  mieszanki kruszywa jest wy sza od optymalnej o 10% jej warto ci, mieszank  nale y osuszy .
Wska nik zag szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiada  przyj temu poziomowi wska nika
no no ci podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.

5.5. Odcinek próbny
Je eli w SST przewidziano konieczno  wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpocz ciem
robót, Wykonawca powinien wykona  odcinek próbny w celu:
stwierdzenia czy sprz t budowlany do mieszania, rozk adania i zag szczania kruszywa   jest w ciwy,
okre lenia grubo ci warstwy materia u w stanie lu nym,  koniecznej do uzyskania wymaganej grubo ci warstwy po
zag szczeniu,
okre lenia liczby przej  sprz tu zag szczaj cego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska nika zag szczenia.
Na odcinku próbnym  Wykonawca powinien u  takich materia ów oraz sprz tu do mieszania, rozk adania i zag sz-
czania, jakie b  stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosi  od 400 do 800 m2.
Odcinek próbny powinien by  zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca mo e przyst pi  do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inspektora
nadzoru.

5.6. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed u eniem nast pnej warstwy, powinna by  utrzymywana w dobrym stanie.  Je eli
Wykonawca b dzie wykorzystywa , za zgod  Inspektora nadzoru, gotow  podbudow  do ruchu budowlanego, to jest
obowi zany naprawi  wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynik ych z
niew ciwego utrzymania podbudowy obci a Wykonawc  robót.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jako ci robót
Zasady kontroli jako ci robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania kruszyw  przeznaczonych do wykonania robót i
przedstawi  wyniki tych bada  Inspektorowi nadzoru w celu akceptacji materia ów. Badania te powinny obejmowa
wszystkie w ciwo ci okre lone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów
Cz stotliwo  oraz zakres bada   podano w tablicy 2.
 Tablica 2. Cz stotliwo  ora zakres  bada  przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Cz stotliwo  bada

Lp. Wyszczególnienie bada
Minimalna liczba bada  na
dziennej dzia ce roboczej

Maksymalna powierzchnia
podbudowy przypadaj ca
na jedno badanie (m2)

1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotno  mieszanki 2 600
3 Zag szczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2

4 Badanie w ciwo ci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dla ka dej partii kruszywa i przy ka dej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno by  zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki nale y pobiera  w sposób
losowy, z roz onej warstwy, przed jej zag szczeniem. Wyniki bada  powinny by  na bie co przekazywane Inspek-
torowi nadzoru.
6.3.3. Wilgotno  mieszanki
Wilgotno  mieszanki powinna odpowiada  wilgotno ci optymalnej, okre lonej wed ug próby Proctora, zgodnie z PN-
B-04481 [1] (metoda II), z tolerancj  +10% -20%.
Wilgotno  nale y okre li  wed ug PN-B-06714-17 [5].
6.3.4. Zag szczenie podbudowy
Zag szczenie ka dej warstwy powinno odbywa  si  a  do osi gni cia wymaganego wska nika zag szczenia.
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Zag szczenie podbudowy nale y sprawdza  wed ug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania
jest niemo liwe ze wzgl du na gruboziarniste kruszywo, kontrol  zag szczenia nale y oprze  na metodzie obci

ytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej ni  raz na 5000 m2, lub wed ug zalece  Inspektora nadzoru.
Zag szczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nale y uzna  za prawid owe, gdy stosunek wtórnego modu u E2
do pierwotnego modu u odkszta cenia E1 jest nie wi kszy od 2,2 dla ka dej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E

E

1

2

   2,2

6.3.5. W ciwo ci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowa  ocen  wszystkich w ciwo ci okre lonych w pkt 2.3.2.
Próbki do bada  pe nych powinny by  pobierane przez Wykonawc  w sposób losowy w obecno ci Inspektora nadzoru.

6.4. Wymagania dotycz ce cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów
 Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów dotycz cych cech geometrycznych podbudowy  podano w  tablicy 3.
 Tablica 3. Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Lp. Wyszczególnienie bada  i pomiarów Minimalna cz stotliwo  pomiarów
1 Szeroko  podbudowy 10 razy na 1 km
2 Równo  pod na w sposób ci y planografem albo co 20 m at  na ka dym pasie

ruchu
3 Równo  poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km
5 Rz dne wysoko ciowe co 100 m
6 Ukszta towanie osi w planie*) co 100 m
7 Grubo  podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na ka dej dzia ce roboczej, lecz nie rzadziej ni  raz na
400 m2

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni  raz na 2000 m2

8 No no  podbudowy:
- modu  odkszta cenia
- ugi cie spr yste

co najmniej w dwóch przekrojach na ka de 1000 m
co najmniej w 20 punktach na ka de 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta towania osi w planie nale y wykona  w punktach g ównych
uków poziomych.

 6.4.2. Szeroko  podbudowy
Szeroko  podbudowy nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraw ników szeroko  podbudowy powinna by  wi ksza od szeroko ci warstwy wy ej le cej o co
najmniej 25 cm lub o warto  wskazan  w dokumentacji projektowej.
6.4.3. Równo  podbudowy
Nierówno ci pod ne podbudowy nale y mierzy  4-metrow at  lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nierówno ci poprzeczne podbudowy nale y mierzy  4-metrow at .
Nierówno ci podbudowy  nie mog  przekracza :

-  10 mm dla podbudowy zasadniczej,
-  20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i ukach powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow ,  z tolerancj
0,5 %.
6.4.5. Rz dne wysoko ciowe podbudowy
Ró nice pomi dzy rz dnymi wysoko ciowymi podbudowy i rz dnymi projektowanymi nie powinny przekracza  + 1
cm, -2 cm.
6.4.6. Ukszta towanie osi podbudowy i ulepszonego pod a

 podbudowy w planie nie mo e by  przesuni ta w stosunku do osi projektowanej o wi cej ni  5 cm.
6.4.7. Grubo  podbudowy i ulepszonego pod a
Grubo  podbudowy nie mo e si   ró ni  od grubo ci projektowanej o wi cej ni :

- dla podbudowy zasadniczej  10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. No no  podbudowy
modu  odkszta cenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by  zgodny z podanym w tablicy 4,
ugi cie spr yste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by  zgodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
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Podbudowa
z kruszywa o
wska niku

wno  nie
mniejszym

Wska nik zag sz-
czenia IS   nie
mniejszy ni

Maksymalne ugi cie spr yste
pod ko em, mm

Minimalny modu  odkszta cenia mie-
rzony p yt  o rednicy 30 cm, MPa

ni ,   % 40 kN 50 kN od pierwszego ob-
ci enia E1

od drugiego
obci enia E2

60
80
120

1,0
1,0
1,03

1,40
1,25
1,10

1,60
1,40
1,20

60
80
100

120
140
180

6.5. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niew ciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazuj  wi ksze odchylenia od  okre lonych w punkcie 6.4 powinny by
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do g boko ci co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zag szczone.
Dodanie nowego materia u bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Je eli szeroko  podbudowy jest mniejsza od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wy ej le cym, to Wykonawca powinien na w asny koszt poszerzy  podbudow  przez spulchnienie warstwy
na pe  grubo  do po owy szeroko ci pasa ruchu, do enie materia u i powtórne zag szczenie.
6.5.2. Niew ciwa grubo  podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl dem grubo ci, Wykonawca wykona napraw  podbudowy. Po-
wierzchnie powinny by  naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiedni  g boko , zgodnie z
decyzj  Inspektora nadzoru, uzupe nione nowym materia em o odpowiednich w ciwo ciach, wyrównane i ponownie
zag szczone.
Roboty te Wykonawca wykona na w asny koszt. Po wykonaniu tych robót nast pi ponowny pomiar i ocena grubo ci
warstwy, wed ug wy ej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niew ciwa no no  podbudowy
Je eli no no  podbudowy b dzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezb dne do za-
pewnienia wymaganej no no ci, zalecone przez Inspektora nadzoru.
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zani enie no no ci podbudowy
wynik o z niew ciwego wykonania robót przez Wykonawc  podbudowy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Zasady obmiaru robót
Zasady obmiaru robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  jest  m2 (metr kwadratowy) podbudowy  z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIÓR ROBÓT

Zasady odbioru robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, je eli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynno ci obj tych cen  jednostkow  1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, podano w
SST:-04.04.02 Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie,

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci zanieczyszcze  obcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sk adu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kszta tu ziarn
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5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno ci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasi kliwo ci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno ci metod  bezpo redni
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci zanieczyszcze  organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci siarki metod  bromo

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu elazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie cieralno ci w b bnie Los Angeles
13. PN-B-06731 el wielkopiecowy kawa kowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir i mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa amane do nawierzchni drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i ocena zgodno ci
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
19. PN-B-30020 Wapno
20. PN-B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonu i zapraw
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z t ucznia kamiennego
23. PN-S-96035 Popio y lotne
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne amane do nawierzchni drogowych
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska nika piaskowego
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modu u odkszta cenia nawierzchni podatnych i pod a

przez obci enie p yt
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugi  podatnych ugi ciomierzem belkowym
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WST P

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania ogólne dotycz ce wykonania i
odbioru robót drogowych zwi zanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na
drogach.

1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji wraz z przedmiarem robót i projektem wykonawczym dotycz  zasad pro-
wadzenia robót zwi zanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie w ra-
mach zagospodarowania trenu rekreacyjno – sportowego w Murowie przy ul. Polnej

1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wi cej warstw zag szczonej mie-
szanki, która stanowi warstw  no  nawierzchni drogowej.
1.4.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defini-
cjami podanymi w SST D - 04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Wymagania dotycz ce robót
Wymagania dotycz ce robót podano w SST D - 04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA Y

2.1. Wymagania dotycz ce materia ów
Wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w SST D - 04.04.00  „Podbudowa z kru-
szyw. Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materia ów
Materia em do wykonania podbudowy z kruszyw amanych stabilizowanych mechanicznie powinno by  kruszywo
amane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarn wiru

wi kszych od 8 mm.
Kruszywo powinno by  jednorodne bez zanieczyszcze  obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materia ów
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Uziarnienie kruszywa powinno by  zgodne z wymaganiami podanymi w SST D - 04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 2.3.1.
2.3.2. W ciwo ci kruszywa
Kruszywo powinno spe nia  wymagania okre lone w SST D - 04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”
pkt 2.3.2.

3. SPRZ T

Wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D - 04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotycz ce transportu podano w SST D - 04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT

Zasady wykonania robót podano w SST D - 04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie pod a
Przygotowanie pod a powinno odpowiada  wymaganiom okre lonym w SST D - 04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
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Mieszank  kruszywa nale y wytwarza  zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D - 04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 5.3.
Je li dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popio ami przy WP od 20 do
30% lub powy ej 70%, szczegó owe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okre li SST, zgodnie z PN-S-06102
[21].

5.4. Wbudowywanie i zag szczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotycz ce rozk adania i zag szczania mieszanki podano w SST D - 04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wyma-
gania ogólne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek próbny
O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykona  odcinki próbne, zgodnie z zasadami okre lonymi w SST
D - 04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada  wymaganiom okre lonym w SST D - 04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jako ci robót
Zasady kontroli jako ci robót podano w SST D - 04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami SST D -
04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robót
Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycz ce cech geometrycznych podbudowy
Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów podano w SST D - 04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.4.

6.5. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST D - 04.04.00 „Podbudowa z kru-
szyw. Wymagania ogólne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Zasady obmiaru robót
Zasady obmiaru robót podano w SST D - 04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa amanego stabilizowa-
nego mechanicznie.

8. ODBIÓR ROBÓT

Zasady odbioru robót podano w SST D - 04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 8.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D - 04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
sprawdzenie i ewentualn  napraw  pod a,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recept ,



Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego w Murowie ul. Polna.

EdKom Edward Król ul. Ptasia 6 45-139 Opole
NIP 754-100-39-24,     REGON 530961019  tel. fax 77 4538881,  kom. 501 325976

35

dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
roz enie mieszanki,
zag szczenie roz onej mieszanki,
przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych okre lonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robót.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

Normy i przepisy zwi zane podano w SST D - 04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 10.
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D – 05.01.10 NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK HANSEGRAND

1. WST P

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z budow  nawierzchni z
mieszanek HanseGrand

1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania SST jest zgodny z warunkami podanymi w SST D - 00.00.00. „Wymagania ogólne”, jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  prowadzenia robót przy wykonaniu nawierzchni z mieszanki na-
wierzchni Hanse Grand w ramach zagospodarowania trenu rekreacyjno – sportowego w Murowie przy ul. Polnej

1.4. Okre lenia podstawowe.
Okre lenie podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami oraz SST D - 00.00.00.
„Wymagania ogólne”.

2. MATERIA Y

Warstwa dynamiczna z Hanse Mineral
Warstwa nawierzchniowa Hanse Grand HanseGrand to nawierzchnia z kruszywa pochodz cego z przemia u upków
wysokogórskich, specjalnego wi cego wiru i kamienia naturalnego o grubo ci ziarna od 0 do 8mm i jest ca kowicie
przyjazny dla rodowiska, nie kruszy si  i nie pyli, jest odporny na dzia anie zewn trznych warunków atmosferycznych
oraz atwy w obróbce. Posiada wysok  odporno  na ci ar, cieranie i jest nie brudz cy.. HanseGrand jest osadzany na

boko  od 3-4cm. Nachylenie powierzchni powinno wynosi  2-3%. HanseGrand to nawierzchnia stosowana do
budowy cie ek spacerowych, alei w parkach i innych miejsc przeznaczonych do rekreacji

3. SPRZ T.

Sprz t do wykonania nawierzchni jak w SST D - 08.06.01.

4. TRANSPORT

4.2. Pozosta e materia y transportowane b  jak w SST D - 08.06.01. punkt 4.3.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D - 00.00.00. „Warunki ogólne”.

5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1. Zakup i transport materia ów przewidzianych do wykonania jak w SST D - 08.06.01 punkt 5.2.1.
5.2.2. Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym zgodnie z instrukcj  o oznakowaniu robót w pasie drogo-
wym,
5.2.4.  Zlecenia wykonawcze nawierzchni Hanse Grand:
Materia y dostarczane s  zawsze w stanie, którego wilgotno  zbli ona jest do wilgotno ci ziemi, i charakteryzuj  si
wysok  jako ci .
Nawierzchni  mo na wykona  przy pomocy uk adarki, belki profiluj cej, piaskarki b  r cznie. Warstwa po rednia z
materia u Hanse Mineral wymaga ubicia dynamicznego (wstrz sark  lub walcem wstrz sowym).
Warstwa wierzchnia z materia u Hanse Grand ubijana jest statycznie przy u yciu dostatecznie ci kiego walca.
Do mniejszych powierzchni nadaje si  równie  ubijarka r czna.
Po wywalcowaniu warstw  zamykaj  nale y lekko wzruszy  za pomoc  grabi b  miot y. Dzi ki temu nawierzchnia

dzie ch on  wod . W czasie silnego nas onecznienia nawierzchni  nale y dodatkowo nawadnia .
Po wyko czeniu wskazane jest chodzenie b  je enie po warstwie wierzchniej. Ewentualne uszkodzenia b ce
wynikiem wandalizmu nale y zagrabi  oraz ponownie ubi  nawierzchni .
Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje si  z regu y po trzykrotnej zmianie warunków pogodowych (s ce – deszcz –

ce itd.) Nawierzchni z Hanse Grand nie wykonywa  podczas mrozów ani w temperaturze zbli onej do temperatury
zamarzania.
Ka dej wiosny nale y przeprowadzi  mechaniczn  piel gnacj  dróg lub placów, a w przypadku intensywniejszego

ytkowania dwa razy w roku:
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lekkie poluzowanie za pomoc  grabi, w razie potrzeby nanie  now  warstw  HanseGrand,  materia  powinien
mie  niewielk  wilgotno ,
powierzchni  przewalcowa , na koniec ci gn  lub wyrówna  urz dzeniem do piel gnacji o szeroko ci min. 2
m,
urz dzenia do piel gnacji dost pne s  w sklepach z wyposa eniem do boisk sportowych i kortów tenisowych.

W przypadku ewentualnych obni  wbudowanego materia u Hanse Grand nale y poluzowa  powierzchni  po ok. 4-6
tygodniach na g boko  ok. 2 cm, nanie  now  warstw  Hanse Grand i wielokrotnie walcowa .
Ci gi piesze ograniczone zostan  opask  z 3 rz dów kostki 9/11 stoj cym na awie betonowej zwyk ej z betonu B15
5.2.5. U enie kostki granitowej - kostk  nale y uk ada  w sposób podany przez producenta, dese  uk adania kostki
nale y uzgodni  z Inspektorem nadzoru.
5.2.6. Ubijanie wibracyjne - u onej kostki polega na 3 przej ciach stalowej p yty wibratora dla wprasowania kostek w
podsypk . Nast pne trzy przej cia podczas których piasek jest rozmiatany po powierzchni kostek dla wyplenienia z -
czy.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D - 00.00.00.

6.1. Kontrola jako ci materia ów.
yte materia y pod wzgl dem jako ci musz  odpowiada  ustaleniom punktu 2 mniejszej specyfikacji.

6.2. Kontrola wykonania nawierzchni obejmuje:
wykonanie warstwy odcinaj cej z piasku,
wykonanie podsypki cementowo - piaskowej,

enie kostki typu kamiennej
wykonanie ubijania wibracyjnego,
wype nienie spoin mi dzy kostkami.

6.3. Kontrola jako ci robót
Podlega zgodno ci wykonania robót z Dokumentacj  Projektow  pod wzgl dem:

geometrii wykonania,
spadków i rz dnych pod nych i poprzecznych.

7. ODBIÓR ROBÓT

7.1. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu wg. SST D - 00.00.00.

7.2. Odbiór ko cowy i cz ciowy robót wg. SST D - 00.00.00.

8. PRZEPISY ZWI ZANE

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

BN-80/67775-03. Prefabrykaty z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych.
Wspólne wymagania i badania.

PN-79/B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu.
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D - 05.03.23a NAWIERZCHNIA  Z  BETONOWEJ  KOSTKI BRUKOWEJ  DLA  DRÓG  I  ULIC  ORAZ
PLACÓW  I  CHODNIKÓW

1. WST P

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót zwi zanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi wraz z przedmiarem robót i projektem wykonawczym dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach, ulicach, placach i chodnikach.

1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem i odbiorem
nawierzchni z betonowej kostki brukowej w ramach zagospodarowania trenu rekreacyjno – sportowego w Murowie
przy ul. Polnej.

1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy cieralnej
nawierzchni, wykonany metod  wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno lub
dwuwarstwowego, charakteryzuj cy si  kszta tem, który umo liwia wzajemne przystawanie elementów.
1.4.2. Kraw nik - prosty lub ukowy element budowlany oddzielaj cy jezdni  od chodnika, charakteryzuj cy si  sta-
ym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i d ugo ci  nie wi ksz  ni  1,0 m.

1.4.3. ciek - umocnione zag bienie, poni ej kraw dzi jezdni, zbieraj ce i odprowadzaj ce wod .
1.4.4. Obrze e - element budowlany, oddzielaj cy nawierzchnie chodników i ci gów pieszych od terenów nie przezna-
czonych  do komunikacji.
1.4.5. Spoina - odst p pomi dzy przylegaj cymi elementami (kostkami) wype niony okre lonymi materia ami wype -
niaj cymi.
1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odst p dziel cy du y fragment nawierzchni na sekcje w celu umo liwienia odkszta ce
temperaturowych, wype niony okre lonymi materia ami wype niaj cymi.
1.4.7. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 1.4.

1.5. Wymagania dotycz ce robót
Wymagania dotycz ce robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 1.5.

2. MATERIA Y

2.1. Wymagania dotycz ce materia ów
Wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne”
[5] pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa mo e mie  nast puj ce cechy charakterystyczne, okre lone w katalogu producenta:

1. odmian :
a. kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b. kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy cieralnej (górnej) zwykle

barwionej grubo ci min. 4 mm,
2. barw :

a. kostka szara, z betonu niebarwionego,
b. kostka kolorowa, z betonu barwionego,

3. wzór (kszta t) kostki: zgodny z kszta tami okre lonymi przez producenta (przyk ady podano w za czniku 1),
4. wymiary, zgodne z wymiarami okre lonymi przez producenta, w zasadzie:

a. ugo : od 140 mm do 280 mm,
b. szeroko : od 0,5 do 1,0 wymiaru d ugo ci, lecz nie mniej ni  100 mm,
c. grubo : od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubo ciami s : 60 mm, 80 mm i 100 mm (zalecane

grubo ci kostek podano w za czniku 2).
Po dane jest, aby wymiary kostek by y dostosowane do sposobu uk adania i siatki spoin oraz umo liwia y wykonanie
warstwy o szeroko ci 1,0 m lub 1,5 m bez konieczno ci przecinania elementów w trakcie ich wbudowywania w na-
wierzchni .
Kostki mog  by  produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi kraw -
dziami górnymi.
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach dróg, ulic, chodni-
ków itp. okre la PN-EN 1338 [2] w sposób przedstawiony w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na zewn trz-
nych nawierzchniach, maj cych kontakt z sol  odladzaj  w warunkach mrozu

Lp. Cecha Za cz-
nik
normy

Wymaganie

1 Kszta t i wymiary
1.1 Dopuszczalne odchy ki w mm

od zadeklarowanych wymiarów
kostki,
grubo ci  < 100 mm  100 mm

C ugo    szeroko    gru-
bo
± 2            ± 2            ± 3
± 3            ± 3            ± 4

Ró nica pomi dzy dwoma po-
miarami grubo ci, tej samej kostki,
powinna by  3 mm

1.2 Odchy ki p asko ci i pofalowa-
nia (je li maksymalne wymiary
kostki    > 300 mm), przy d ugo-
ci pomiarowej

300 mm
400 mm

C Maksymalna (w mm)
wypuk                       wkl

1,5                                    1,0
2,0                                    1,5

2 ciwo ci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odporno  na zamra anie roz-

mra anie z udzia em soli odla-
dzaj cych (wg klasy 3, za . D)

D Ubytek masy po badaniu: warto rednia  1,0 kg/m2, przy czym
ka dy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2

2.2 Wytrzyma  na rozci ganie
przy roz upywaniu

F Wytrzyma  charakterystyczna T  3,6 MPa. Ka dy pojedyn-
czy wynik  2,9 MPa i nie powinien wykazywa  obci enia nisz-
cz cego mniejszego ni  250 N/mm d ugo ci roz upania

2.3 Trwa    (ze  wzgl du  na  wy-
trzyma )

F Kostki maj  zadawalaj  trwa  (wytrzyma ) je li spe nio-
ne s  wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja

2.4 Odporno  na cieranie (wg
klasy 3

G i H Pomiar wykonany na tarczy

oznaczenia H normy) szerokiej ciernej,
wg  za .  G  normy  –
badanie podstawo-
we

Böhmego,
wg za . H normy – badanie alternatywne

 23 mm 20 000mm3/5000 mm2

2.5 Odporno  na po-
lizg/po lizgni cie

I a)je li górna powierzchnia kostki nie by a szlifowana lub polero-
wana – zadawalaj ca odporno ,

b)je li wyj tkowo wymaga si  podania warto ci odporno ci na
po lizg/po lizgni cie – nale y zadeklarowa  minimaln  jej war-
to  pomierzon  wg za . I normy (wahad owym przyrz dem do
badania tarcia)

Aspekty wizualne
3.1 Wygl d J a)górna powierzchnia kostki nie powinna mie  rys i odprysków,

b)nie dopuszcza si  rozwarstwie  w kostkach dwuwarstwowych,
c)ewentualne wykwity nie s  uwa ane za istotne

3.2

3.3

Tekstura

Zabarwienie (barwiona mo e
by  warstwa cieralna lub ca y
element)

J a)kostki z powierzchni  o specjalnej teksturze – producent powi-
nien opisa  rodzaj tekstury,

b)tekstura lub zabarwienie kostki powinny by  porównane z próbk
producenta, zatwierdzon  przez odbiorc ,

c)ewentualne ró nice w jednolito ci tekstury lub zabarwienia, spo-
wodowane nieuniknionymi zmianami we w ciwo ciach surow-
ców i zmianach warunków twardnienia nie s  uwa ane za istotne

W przypadku zastosowa  kostki na powierzchniach innych ni  przewidziano w tablicy 1 (np. na nawierzchniach we-
wn trznych nie nara onych na kontakt z sol  odladzaj ), wymagania wobec kostki nale y odpowiednio dostosowa
do ustale  PN-EN-1338 [2].
Kostki kolorowe powinny by  barwione substancjami odpornymi na dzia anie czynników atmosferycznych, wiat a (w
tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który przy wype nieniu spoin zapraw  cementowo-
piaskow  nie mo e odbarwia  kostek). Zaleca si  stosowanie rodków stabilnie barwi cych zaczyn cementowy w kost-
ce, np. tlenki elaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nale y stosowa  do barwienia: sadz i
barwników organicznych).
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Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci bia ych plam) mog  pojawi  si  na powierzchni kostek w pocz tkowym
okresie eksploatacji. Powstaj  one w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych wyst puj cych w betonie i
zanikaj  w trakcie u ytkowania w okresie do 2-3 lat.
2.2.3. Sk adowanie kostek
 Kostk  zaleca si  pakowa  na paletach. Palety z kostk  mog  by  sk adowane na otwartej przestrzeni, przy czym pod-

e powinno by  wyrównane i odwodnione.

2.3. Materia y na podsypk  i do wype nienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Je li dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nale y stosowa  nast puj ce materia y:

a. na podsypk  piaskow  pod nawierzchni
piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004 [3],
piasek amany (0,075 2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],

b. na podsypk  cementowo-piaskow  pod nawierzchni
mieszank  cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spe niaj cego wymagania PN-EN
13242:2004 [3], cementu powszechnego u ytku spe niaj cego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody
odpowiadaj cej wymaganiom  PN-EN 1008:2004 [4],

c. do wype niania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej
a. piasek naturalny spe niaj cy wymagania PN-EN 13242:2004 [3],
b. piasek amany (0,075 2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],

d. do wype niania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
c. zapraw  cementowo-piaskow  1:4 spe niaj  wymagania wg 2.3 b),

e. do wype niania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
- do wype nienia górnej cz ci szczeliny dylatacyjnej nale y stosowa  drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe

lub syntetyczne masy uszczelniaj ce (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spe niaj ce wymagania norm
lub aprobat technicznych, wzgl dnie odpowiadaj cych wymaganiom SST D-05.03.04a  [12],

- do wype nienia dolnej cz ci szczeliny dylatacyjnej nale y stosowa  wilgotn  mieszank  cementowo-
piaskow  1:8 z materia ów spe niaj cych wymagania wg 2.3 b) lub inny materia  zaakceptowany przez In-
spektora nadzoru.

Sk adowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpo redniego wbudowania po dostarczeniu na budow , powinno
odbywa  si  na pod u równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanie-
czyszczeniem i zmieszaniem z innymi materia ami kamiennymi.
Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mo na przechowywa  do: a) 10 dni w miejscach
zadaszonych na otwartym terenie o pod u twardym i suchym, b) terminu trwa ci, podanego przez producenta, w
pomieszczeniach o szczelnym dachu i cianach oraz pod ogach suchych i czystych. Cement dostarczony na paletach
magazynuje si  razem z paletami, z dopuszczaln  wysoko ci  3 szt. palet. Cement niespaletowany uk ada si  w stosy

askie o liczbie warstw 12 (dla worków trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje si  w magazynach
specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego za adowania i wy adowania.

2.4. Kraw niki, obrze a i cieki
Je li dokumentacja projektowa, SST lub In ynier nie ustal  inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostek mo na
stosowa :

a. kraw niki betonowe wg SST D-08.01.01a [13],
b. obrze a betonowe wg SST D-08.03.01 [15],
c. kraw niki kamienne wg SST D-08.01.02a [14].

Przy kraw nikach mog  wyst powa cieki wg OST D-08.05.00 [16].
Kraw niki, obrze a i cieki mog  by  ustawiane na:

a. podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spe niaj cych wymagania wg 2.3 a  i   2.3 b,
b. awach wirowych, t uczniowych lub betonowych, spe niaj cych wymagania wg SST D-08.01.01a [13],

08.01.02a [14],  D-08.03.01  [15] i D-08.05.00 [16].
Kraw niki i obrze a mog  by  przechowywane na sk adowiskach otwartych, posegregowane wed ug typów, rodzajów,
odmian i wielko ci. Nale y uk ada  je z zastosowaniem podk adek i przek adek drewnianych.
Kruszywo i cement powinny by  sk adowane i przechowywane wg 2.3.

2.5. Materia y do podbudowy u onej pod nawierzchni  z betonowej kostki brukowej
Materia y do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiada  wymaganiom w ciwej SST
lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

3. SPRZ T

3.1. Wymagania dotycz ce sprz tu
Wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 3.

3.2. Sprz t do wykonania nawierzchni
 Uk adanie betonowej kostki brukowej mo e odbywa  si :

a. cznie, zw aszcza na ma ych powierzchniach,
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b. mechanicznie przy zastosowaniu urz dze  uk adaj cych (uk adarek), sk adaj cych si  z wózka i chwytaka ste-
rowanego hydraulicznie, s cego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich u enia; urz dze-
nie to, po sko czonym uk adaniu kostek, mo na wykorzysta  do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowa-
nymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mo na stosowa  specjalne narz dzia tn ce (np. przycinarki, szlifierki z tarcz ).
Do zag szczania nawierzchni z kostki nale y stosowa  zag szczarki wibracyjne (p ytowe) z wyk adzin  elastomerow ,
chroni ce kostki przed cieraniem i wykruszaniem naro y.
Sprz t do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada  wymaganiom w ciwych SST, wymienio-
nych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PN i BN, wytycznym IBDiM) wzgl dnie opracowanym SST zaak-
ceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nale y stosowa  betoniarki.
Do wype niania szczelin dylatacyjnych nale y stosowa  sprz t odpowiadaj cy wymaganiom  SST D-05.03.04a [12].

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotycz ce transportu
Wymagania dotycz ce transportu podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 4.

4.2. Transport materia ów do wykonania nawierzchni
Betonowe kostki brukowe mog  by  przewo one na paletach - dowolnymi rodkami transportowymi po osi gni ciu
przez beton wytrzyma ci na ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by  zabezpieczone
przed przemieszczaniem si  i uszkodzeniem.
Jako rodki transportu wewn trzzak adowego kostek na rodki transportu zewn trznego mog  s  wózki wid owe,
którymi mo na dokona  za adunku palet. Do za adunku palet na rodki transportu mo na wykorzystywa  równie

wigi samochodowe.
Palety transportowe powinny by  spinane ta mami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczaj cymi kostki przed
uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca si  uk ada  do 10 warstw kostek (zale nie od grubo ci i
kszta tu), tak aby masa palety z kostkami wynosi a od 1200 kg do 1700 kg. Po dane jest, aby palety z kostkami by y
wysy ane do odbiorcy rodkiem transportu samochodowego wyposa onym w d wig do za- i roz adunku.
Kraw niki i obrze a mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportowymi. Kraw niki betonowe nale y uk a-
da  w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Kraw niki kamienne nale y uk ada  na podk adkach drew-
nianych, d ugo ci  w kierunku jazdy. Kraw niki i obrze a powinny by  zabezpieczone przed przemieszczaniem si  i
uszkodzeniem w czasie transportu.
Kruszywa mo na przewozi  dowolnym rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszcze-
niem i zmieszaniem z innymi materia ami. Podczas transportu kruszywa powinny by  zabezpieczone przed wysypa-
niem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Cement w workach mo e by  przewo ony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi rodkami transpor-
tu, w sposób nie powoduj cy uszkodze  opakowania. Worki przewo one na paletach uk ada si  po 5 warstw worków,
po 4  szt.  w warstwie.  Worki  niespaletowane uk ada  si  na  p ask,  przylegaj ce  do  siebie,  w równej  wysoko ci  do  10
warstw. adowanie i wy adowywanie zaleca si  wykonywa  za pomoc  zmechanizowanych urz dze  do poziomego i
pionowego przemieszczania adunków. Cement luzem mo e by  przewo ony w zbiornikach transportowych (np. wa-
gonach, samochodach), czystych i wolnych od pozosta ci z poprzednich dostaw, oraz nie powinien ulega  zniszcze-
niom podczas transportu. rodki transportu powinny by  wyposa one we wsypy i urz dzenia do wy adowania cementu.
Zalew  lub masy uszczelniaj ce do szczelin dylatacyjnych mo na transportowa  dowolnymi rodkami transportu w
fabrycznie zamkni tych pojemnikach lub opakowaniach, chroni cych je przed zanieczyszczeniem.
Materia y do podbudowy powinny by  przewo one w sposób odpowiadaj cy wymaganiom w ciwej SST.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady wykonania robót
Zasady wykonania robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 5.

5.2. Pod e i koryto
Grunty pod a powinny by  niewysadzinowe, jednorodne i no ne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoce-
niem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacj  projektow .
Koryto pod podbudow  lub nawierzchni  powinno by  wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przy-
gotowane zgodnie z wymaganiami SST D-04.01.01 [6].
Koryto musi mie  skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacj  projektow .

5.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna by  zgodna z dokumentacj  projektow  lub SST (przyk ady konstrukcji nawierzchni
podaj  za czniki 3 i 4).
Konstrukcja nawierzchni mo e obejmowa  u enie warstwy cieralnej z betonowej kostki brukowej na:

a. podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,
b. podsypce piaskowej roz cielonej bezpo rednio na pod u z gruntu piaszczystego.
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Podstawowe czynno ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wyst powaniem podbudowy, podsypki cementowo-
piaskowej i wype nieniem spoin zapraw  cementowo-piaskow , obejmuj :

1. wykonanie podbudowy,
2. wykonanie obramowania nawierzchni (z kraw ników, obrze y i ew. cieków),
3. przygotowanie i roz cielenie podsypki cementowo-piaskowej,
4. enie kostek z ubiciem,
5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wype nienie ni  szczelin,
6. wype nienie szczelin dylatacyjnych,
7. piel gnacj  nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynno ci jest mniej, gdy  nie wyst puj  zwy-
kle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, za  poz. 5 - wype nienia szczelin piaskiem.

5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstw  betonowej kostki brukowej powinien by  zgodny z do-
kumentacj  projektow .

Wykonanie podbudowy powinno odpowiada  wymaganiom w ciwej SST, np.:
a. D-04.01.01 04.03.01 „Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie” [6],
b. D-04.04.00 04.04.03 „Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie” (z kruszywa naturalnego lub

amanego) [7],
c. D-04.04.04 „Podbudowa z t ucznia kamiennego” [8],
d. D-04.05.00 04.05.04 „Podbudowy i ulepszone pod e z gruntów lub kruszyw  stabilizowanych spoiwami hy-

draulicznymi” [9],
e. D-04.06.01 „Podbudowa z chudego betonu” [10],
f. D-04.06.01b „Podbudowa z betonu cementowego” [11].

Inne rodzaje podbudów powinny odpowiada  wymaganiom norm, wytycznych IBDiM lub indywidualnie opracowa-
nym SST zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

5.5. Obramowanie nawierzchni
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by  zgodny z dokumentacj  projektow  lub SST.
Je li dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to materia y do wykonania obramowa  powinny odpowiada
wymaganiom okre lonym w pkcie 2.4.
Ustawianie kraw ników, obrze y i ew. wykonanie cieków przykraw nikowych powinno by  zgodne z wymagania-
mi zawartymi w SST D-08.01.01a [13], 08.01.02 a [14], D-08.03.01 [15] i D-08.05.00 [16].
Kraw niki i obrze a zaleca si  ustawia  przed przyst pieniem do uk adania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawie-
niem, po dane jest u enie pojedynczego rz du kostek w celu ustalenia szeroko ci nawierzchni i prawid owej lokali-
zacji kraw ników lub obrze y.

5.6. Podsypka
Rodzaj podsypki i jej grubo  powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow  lub SST.
Je li dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej to grubo  podsypki powinna wynosi  po zag szczeniu 3 5
cm, a wymagania dla materia ów na podsypk  powinny by  zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchy ki od zaprojek-
towanej grubo ci podsypki nie powinny przekracza  1 cm.
Podsypk  piaskow  nale y zwil  wod , równomiernie roz cieli  i zag ci  lekkimi walcami (np. r cznymi) lub za-

szczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotno ci optymalnej.
Podsypk  cementowo-piaskow  stosuje si  z zasady przy wyst powaniu podbudowy pod nawierzchni  z kostki. Pod-
sypk  cementowo-piaskow  przygotowuje si  w betoniarkach, a nast pnie roz ciela si  na uprzednio zwil onej podbu-
dowie, przy zachowaniu:

- wspó czynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzyma ci na ciskanie nie mniejszej ni  R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno  uk adanej podsypki powinna by  taka, aby po ci ni ciu podsypki w d oni podsypka nie rozsy-
pywa a si  i nie by o na d oni ladów wody, a po naci ni ciu palcami podsypka rozsypywa a si . Roz cielenie podsypki
cementowo-piaskowej powinno wyprzedza  uk adanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Roz cielona podsypka po-
winna by  wyprofilowana i zag szczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. r cznymi) lub zag szczarkami wi-
bracyjnymi.
Je li podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawa owaniu nawierzchni nale y j  pola
wod  w takiej ilo ci, aby woda zwil a ca  grubo  podsypki. Roz cielenie podsypki z suchej zaprawy mo e wyprze-
dza  uk adanie nawierzchni z kostek o oko o 20 m.
Ca kowite ubicie nawierzchni i wype nienie spoin zapraw  musi by  zako czone przed rozpocz ciem wi zania cementu
w podsypce.

5.7. Uk adanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.7.1. Ustalenie kszta tu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uk adania
Kszta t, wymiary, barw  i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz dese  ich uk adania (przyk ady
podano w za . 5) powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow  lub ST, a w przypadku braku wystarczaj cych usta-
le  Wykonawca przedk ada odpowiednie propozycje do zaakceptowania In ynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowa-
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niem  kszta tu,  koloru,  sposobu  uk adania  i  wytwórni  kostek,  In ynier  mo e  poleci  Wykonawcy  u enie  po  1  m2

wst pnie wybranych kostek, wy cznie na podsypce piaskowej.
5.7.2. Warunki atmosferyczne

enie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si  wykonywa  przy temperaturze otoczenia
nie ni szej ni  +5oC. Dopuszcza si  wykonanie nawierzchni je li w ci gu dnia temperatura utrzymuje si  w granicach
od 0oC do +5oC, przy czym je li w nocy spodziewane s  przymrozki kostk  nale y zabezpieczy  materia ami o z ym
przewodnictwie ciep a (np. matami ze s omy, pap  itp.).
Nawierzchni  na podsypce piaskowej zaleca si  wykonywa  w dodatnich temperaturach otoczenia.
5.7.3. enie nawierzchni z kostek
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by  wykonana z elementów o jednakowej grubo ci. Na wi kszym fragmencie
robót zaleca si  stosowa  kostki dostarczone w tej samej partii materia u, w której niedopuszczalne s  ró ne odcienie
wybranego koloru kostki.
Uk adanie kostki mo na wykonywa  r cznie lub mechanicznie.
Uk adanie r czne zaleca si  wykonywa  na mniejszych powierzchniach, zw aszcza skomplikowanych pod wzgl dem
kszta tu lub wymagaj cych kompozycji kolorystycznej uk adanych deseni oraz ró nych wymiarów i kszta tów kostek.
Uk adanie kostek powinni wykonywa  przyuczeni brukarze.
Uk adanie mechaniczne zaleca si  wykonywa  na du ych powierzchniach o prostym kszta cie, tak aby uk adarka mog a
przenosi  z palety warstw  kszta tek na miejsce ich u enia z wymagan  dok adno ci . Kostka do uk adania mecha-
nicznego nie mo e mie  du ych odchy ek wymiarowych i musi by  odpowiednio przygotowana przez producenta, tj.

ona na palecie w odpowiedni wzór, bez do enia po ówek i dziewi tek, przy czym ka da warstwa na palecie musi
by  dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywiera y do siebie. Uk adanie mechaniczne zawsze
musi by  wsparte prac  brukarzy, którzy uzupe niaj  przerwy, wyrabiaj uki, dok adaj  kostki w okolicach studzienek i
kraw ników.
Kostk  uk ada si  oko o 1,5 cm wy ej od projektowanej niwelety, poniewa  po procesie ubijania podsypka zag szcza
si .
Powierzchnia kostek po onych obok urz dze  infrastruktury technicznej (np. studzienek, w azów itp.) powinna trwale
wystawa  od 3 mm do 5 mm powy ej powierzchni tych urz dze  oraz od 3 mm do 10 mm powy ej korytek cieko-
wych ( cieków).
Do uzupe nienia przestrzeni przy kraw nikach, obrze ach i studzienkach mo na u ywa  elementy kostkowe wyko -
czeniowe w postaci tzw. po ówek i dziewi tek, maj cych wszystkie kraw dzie równe i odpowiednio fazowane. W
przypadku potrzeby kszta tek o nietypowych wymiarach, woln  przestrze  uzupe nia si  kostk  ci , przycinan  na
budowie specjalnymi narz dziami tn cymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcz  itp.).
Dzienn  dzia  robocz  nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si  zako czy  prowizorycznie oko o
pó metrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki u onej na sta e.
Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie u on  nawierzchni  na podsypce piaskowej nale y rozebra  i
usun  wraz z podsypk .
5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni nale y przeprowadzi  za pomoc  zag szczarki wibracyjnej (p ytowej) z os on  z tworzywa sztucz-
nego. Do ubicia nawierzchni nie wolno u ywa  walca.
Ubijanie nawierzchni nale y prowadzi  od kraw dzi powierzchni w kierunku jej rodka i jednocze nie w kierunku
poprzecznym kszta tek. Ewentualne nierówno ci powierzchniowe mog  by  zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzd nym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. p kni te) nale y wymieni  na kostki ca e.
5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1. Spoiny
Szeroko  spoin pomi dzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi  od 3 mm do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopad ciennych kostek brukowych zaleca si  aby osie spoin pomi dzy d szymi bo-
kami tych kostek tworzy y z osi  drogi k t 45°, a wierzcho ek utworzonego k ta prostego pomi dzy spoinami mia
kierunek odwrotny do kierunku spadku pod nego nawierzchni.
Po u eniu kostek, spoiny nale y wype ni :

a. piaskiem, spe niaj cym wymagania pktu 2.3 c), je li nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
b. zapraw  cementowo-piaskow , spe niaj  wymagania pktu 2.3 d), je li nawierzchnia jest na podsypce cemen-

towo-piaskowej.
Wype nienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym
polaniu wod  - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzgl dnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi.
Zapraw  cementowo-piaskow  zaleca si  przygotowa  w betoniarce, w sposób zapewniaj cy jej wystarczaj  p yn-
no . Spoiny mo na wype ni  przez rozlanie zaprawy na nawierzchni  i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub
rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpocz ciem zalewania kostka powinna by  oczyszczona i dobrze zwil-
ona wod . Zalewa powinna ca kowicie wype ni  spoiny i tworzy  monolit z kostkami.

Przy wype nianiu spoin zapraw  cementowo-piaskow  nale y zabezpieczy  przed zalaniem ni  szczeliny dylatacyjne,
wk adaj c zwini te paski papy, zwitki z worków po cemencie itp.
Po wype nianiu spoin zapraw  cementowo-piaskow  nawierzchni  nale y starannie oczy ci ; szczególnie dotyczy to
nawierzchni z kostek kolorowych i z ró nymi deseniami uk adania.
5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne
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W przypadku uk adania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wype nianiu spoin zapraw  cementowo-piaskow ,
nale y przewidzie  wykonanie szczelin dylatacyjnych w odleg ciach zgodnych z dokumentacj  projektow  lub SST
wzgl dnie nie wi kszych ni  co 8 m. Szeroko  szczelin dylatacyjnych powinna umo liwia  przej cie przez nie prze-
mieszcze  wywo anych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by  mniejsza ni  8
mm. Szczeliny te powinny by  wype nione trwale zalewami i masami okre lonymi w pkcie 2.3 e). Sposób wype nienia
szczelin powinien odpowiada  wymaganiom SST D-05.03.04a [12].
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nale y stosowa  dodatkowo w miejscach, w których wyst puje zmiana sztywno ci
pod a (np. nad przepustami, przy przyczó kach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Za-
leca si  wykonywa  szczeliny pod ne przy ciekach wzd  jezdni.

5.8. Piel gnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchni  na podsypce piaskowej ze spoinami wype nionymi piaskiem mo na odda  do u ytku bezpo rednio po jej
wykonaniu.
Nawierzchni  na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wype nionymi zapraw  cementowo-piaskow , po jej
wykonaniu nale y przykry  warstw  wilgotnego piasku o grubo ci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywa  j  w stanie wilgot-
nym przez 7 do 10 dni. Po up ywie od 2 tygodni (przy temperaturze redniej otoczenia nie ni szej ni  15oC) do          3
tygodni (w porze ch odniejszej) nawierzchni  nale y oczy ci  z piasku i mo na odda  do u ytku.

 6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jako ci robót
Zasady kontroli jako ci robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 6.

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien:

uzyska  wymagane dokumenty, dopuszczaj ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno ci, deklaracje zgodno ci, ew. badania materia ów wykonane przez
dostawców itp.),
wykona  badania w ciwo ci materia ów przeznaczonych do wykonania robót, okre lone w pkcie 2,
sprawdzi  cechy zewn trzne gotowych materia ów z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada  Wykonawca przedstawia In ynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót
Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.
Tablica 2. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów w czasie robót

Lp. Wyszczególnienie
bada  i pomiarów Cz stotliwo  bada Warto ci dopuszczalne

1 Sprawdzenie pod a i koryta Wg OST D-04.01.01 [6]
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych, wymienionych w pkcie 5.4
3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg OST D-08.01.01a [13 D-08.05.00 [16] D-08.01.02 [14]; D-08.03.01

[15];
4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem

liniowym lub metod  niwelacji)
Bie ca kontrola w 10 punktach
dziennej dzia ki roboczej: grubo ci,
spadków i cech konstrukcyjnych w
porównaniu z dokumentacj  projek-
tow  i specyfikacj

Wg pktu 5.6; odchy ki od projek-
towanej grubo ci 1 cm

5 Badania  wykonywania  nawierzchni  z kostki
a) zgodno  z dokumentacj  projekto- Sukcesywnie na ka dej dzia ce ro-

boczej
-

b) po enie osi w planie (sprawdzone
geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich punktach
charakterystycznych

Przesuni cie od osi projektowa-
nej do 2 cm

c) rz dne wysoko ciowe (pomierzone
instrumentem pomiarowym)

Co  25  m  w  osi  i  przy  kraw dziach
oraz we wszystkich punktach cha-
rakterystycznych

Odchylenia: +1 cm; -2 cm

d) równo  w profilu pod nym at
czterometrow )

Jw. Nierówno ci do 8 mm

e) równo  w przekroju poprzecznym
(sprawdzona at  profilow  z po-
ziomnic  i pomiarze prze witu kli-
nem cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzgl dnie metod  niwela-
cji)

Jw. Prze wity mi dzy at  a po-
wierzchni  do  8 mm

f) spadki poprzeczne (sprawdzone Jw. Odchy ki od dokumentacji pro-
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metod  niwelacji) jektowej do 0,3%
g) szeroko  nawierzchni (sprawdzona

przymiarem liniowym)
Jw. Odchy ki od szeroko ci projek-

towanej do 5 cm
h) szeroko  i g boko  wype nienia

spoin i szczelin (ogl dziny i pomiar
przymiarem liniowym po wykrusze-
niu d ug. 10 cm)

W 20 punktach charakterystycznych
dziennej dzia ki roboczej

Wg pktu 5.7.5

i) sprawdzenie koloru kostek i desenia
ich u enia

Kontrola bie ca Wg dokumentacji projektowej
lub decyzji Inspektora nadzoru

6.4. Badania wykonanych robót
Zakres bada  i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po uko czeniu budowy nawierzchni
Lp. Wyszczególnienie bada  i pomiarów Sposób sprawdzenia
1 Sprawdzenie wygl du zewn trznego

nawierzchni, kraw ników, obrze y,
cieków

Wizualne sprawdzenie jednorodno ci wygl du, prawid owo ci dese-
nia, kolorów kostek, sp ka , plam, deformacji, wy-krusze , spoin i
szczelin

2 Badanie po enia osi nawierzchni w
planie

Geodezyjne sprawdzenie po enia osi co 25 m i w punktach charakte-
rystycznych (dopuszczalne przesuni cia wg tab. 2, lp. 5b)

3 Rz dne wysoko ciowe, równo  pod u -
na i poprzeczna, spadki poprzeczne i
szeroko

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

4 Rozmieszczenie i szeroko  spoin i
szczelin w nawierzchni, pomi dzy kra-

nikami, obrze ami, ciekami oraz
wype nienie spoin i szczelin

Wg pktu 5.5 i 5.7.5

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Zasady obmiaru robót
Zasady obmiaru robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
Jednostki obmiarowe robót towarzysz cych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (podbudowa, obramo-
wanie itp.) s  ustalone w odpowiednich SST wymienionych w pktach 5.4 i 5.5.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Zasady odbioru robót
Zasady odbioru robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 8.
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, je eli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wed ug pktu 6 da y wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych  zakryciu
Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj :

- przygotowanie pod a i wykonanie  koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- ewentualnie wykonanie aw (podsypek) pod kraw niki, obrze a, cieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchni ,
- ewentualnie wype nienie dolnej cz ci szczelin dylatacyjnych.

Odbiór tych robót powinien  by  zgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] oraz
niniejszej SST.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
stalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- przygotowanie pod a i wykonanie koryta,
- dostarczenie materia ów i sprz tu,
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- wykonanie podsypki,
- ustalenie kszta tu, koloru i desenia kostek,
- enie i ubicie kostek,
- wype nienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
- piel gnacj  nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiarów i bada   wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprz tu.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót towarzysz cych (jak: podbudowa,
obramowanie itp.), które powinny by  uj te w innych pozycjach kosztorysowych, a których zakres jest okre lony przez
SST wymienione w pktach 5.4 i 5.5.

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz cych
Cena wykonania robót okre lonych niniejsz  SST obejmuje:

- roboty tymczasowe, które s  potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie s  przekazywane Zamawia-
cemu i s  usuwane po wykonaniu robót podstawowych,

- prace towarzysz ce, które s  niezb dne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczaso-
wych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1.  Normy
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz  1: Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementu

powszechnego u ytku
2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody bada
3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwi zanych i zwi zanych hydraulicznie materia ów stosowa-

nych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie przej-
ciowym mo na stosowa  PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa

naturalne do nawierzchni drogowych. wir i mieszanka, PN-B-11112:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywo amane do nawierzchni drogowych, PN-B-
11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogo-
wych. Piasek)

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatno ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów
produkcji betonu

10.2. Szczegó owe specyfikacje techniczne (SST)

5. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne
6. D-04.01.01 04.03.01 Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie
7. D-04.04.00 04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
8. D-04.04.04 Podbudowa z t ucznia kamiennego
9. D-04.05.00 04.05.04 Podbudowy i ulepszone pod a z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spo-

iwami hydraulicznymi
10. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu
11. D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego
12. D-05.03.04a Wype nianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego
13. D-08.01.01a Ustawianie kraw ników betonowych
14. D-08.01.02a Ustawianie kraw ników kamiennych
15. D-08.03.01 Betonowe obrze a chodnikowe
16. D-08.05.00 cieki
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11. ZA CZNIKI

ZA CZNIK 1

Przyk ady kszta tów betonowej kostki brukowej

a. Najcz ciej spotykane kszta ty kostek i sposoby ich uk adania (wg W. Brylicki: Kostka brukowa z betonu wibro-
prasowanego, 1998)

Podstawowe kszta ty kostek (wg W. Grzybowska, P. Zieli ski: Nawierzchnie kostek betonowych w wietle do wiad-
cze  zagranicznych, Drogownictwo 5/1999)
Oznaczenia:  (1) - typ kostki charakterystyczny dla wi za  w jode , - typ kostki odpowiedni tylko dla wi za  w rz dy

proste.
Kszta tki zacienione - typ kostki zapewniaj cy dobry rozk ad obci enia.

Kategoria A

Kategoria B

Kategoria C

Kategoria  A: kostki zaz biaj ce si  wzajemnie na wszystkich czterech bocznych
ciankach - spoiny nie rozszerzaj  si  pod ruchem

Kategoria  B: kostki zaz biaj ce si  wzajemnie na dwóch bocznych ciankach
- utrudnione rozszerzanie spoin równolegle do osi pod nej elementów

Kategoria  C: kostki nie zaz biaj  si  wzajemnie - wymagana jest du a dok adno
uk adania kostek o jednakowych wymiarach

ZA CZNIK 2

Zalecane grubo ci betonowej kostki brukowej (wg: A. Becher, Z. Gustowski – Jak wykona  trwa  nawierzchni  z
kostki brukowej, „Materia y Budowlane” nr 5/2005)

W zale no ci od rodzaju zastosowania kostek w nawierzchni, mo na przyjmowa  nast puj  minimaln  jej grubo :
a) 4 cm – w przypadku ruchu pieszego (np. na przydomowych chodnikach, tarasach),

b) 6 lub  7 cm – w przypadku ruchu pieszego i pojazdów nie mechanicznych oraz ma o intensywnego ruchu
samochodów o masie do 3,5 t,
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c) 8 cm – w przypadku intensywnego ruchu samochodów osobowych, ci arowych i innych ci kich
pojazdów,

d) 10 cm – w przypadku najbardziej intensywnego obci enia, np. na placach przemys owych, przy ci -
ym ruchu ci kich pojazdów.

ZA CZNIK 3

Przyk adowe konstrukcje nawierzchni z betonowej kostki brukowej na ulicach (wg W. Brylicki: Zadanie dla specjali-
stów, „Budownictwo-Technologie-Architektura”, nr specjalny, 2005 r.)

1. Kategorie ruchu do ustalenia konstrukcji nawierzchni

Lp. Przeznaczenie nawierzchni
Kategoria ruchu
(liczba pojazdów porównawczych
o nacisku do 80 kN/o /pas/24 h)

1 Chodniki, cie ki rowerowe i ci gi pieszo-jezdne tylko wyj tkowo wyko-
rzystywane przez samochody dostawcze i samochody oczyszczania Bardzo lekki

R0 /do 4
2 Ulice osiedlowe, parkingi samochodów osobowych, na których okazjo-

nalnie zatrzymuj  si  samochody ci arowe oraz rzadko u ytkowane
przez samochody ci arowe ulice i place

Bardzo lekki
R1 / 5÷11

3 Ulice osiedlowe, strefy ruchu pieszego z ruchem dostawczym, stale u yt-
kowane parkingi samochodów osobowych z nielicznym udzia em samo-
chodów ci arowych i autobusów

Lekki
R2 / 12÷35

4 Ulice zbiorcze, strefy ruchu pieszego z ci kim ruchem dostawczym,
parkingi dla samochodów ci arowych i autobusów oraz drogi przemy-

owe

Lekko- redni
R3 / 36÷100

2. Konstrukcje nawierzchni

Oznaczenia:   a) warstwa cieralna z drobnowymiarowych elementów betonowych innych ni     elementy sze ciok tne,
b) warstwa cieralna z drobnowymiarowych elementów betonowych o kszta cie sze ciok tnym, c) war-
stwa cieralna z drobnowymiarowych elementów betonowych mo e by  uk adana bezpo rednio na war-
stwie mrozoodpornej odpowiedniej grubo ci

2.1. Konstrukcja nawierzchni dla kategorii ruchu R0 –
grubo  warstwy w [cm]

2.2. Konstrukcja nawierzchni dla kategorii ruchu R1 –
grubo  warstwy w [cm]
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2.3. Konstrukcja nawierzchni dla kategorii ruchu R2 – gru-
bo  warstwy w [cm]

2.4. Konstrukcja nawierzchni dla kategorii ruchu R3 –
grubo  warstwy w [cm]
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ZA CZNIK 4

Zalecone konstrukcje nawierzchni z betonowej kostki brukowej na drogach publicznych (wg rozporz dzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowia-
da  drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 43, poz. 430)

1. Nawierzchnia w rejonie przystanku autobusowego (na pod u G1 o module spr ysto ci (wtórnym)  120 MPa)
1.1. Drogi o ruchu kategorii KR3 (71 335 osi obliczeniowych 100 kN/pas/dob )

1.2. Drogi o ruchu kategorii KR4 (336 1000 osi obliczeniowych 100 kN/pas/dob )

1.3. Drogi o ruchu kategorii KR5 (1001 2000 osi obliczeniowych 100 kN/pas/dob )

2. Nawierzchnia jezdni dróg klasy L (lokalnych) i D (dojazdowych) w strefie zamieszkania (na pod u G1 o module
spr ysto ci (wtórnym)  100 MPa)
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3. Nawierzchnia chodnika
a) z dopuszczeniem postoju samochodów o masie ca kowitej  2500 kg, na pod u G1 o module spr ysto ci (wtór-

nym)  80 MPa

b) wy cznie dla ruchu pieszych

4.  Nawierzchnia cie ek rowerowych

5. Nawierzchnia przeznaczona do postoju pojazdów i jezdni manewrowej (m.in. na parkingu)
5.1. dla samochodów o masie ca kowitej  2500 kg, na pod u G1 o module spr ysto ci (wtórnym)  100 MPa

5.2. dla samochodów ci arowych na pod u G1 o module spr ysto ci (wtórnym)  120 MPa

ZA CZNIK 5
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Przyk ady deseni uk adania betonowych kostek brukowych (wg literatury podanej w za . 1)
a)   dese  w jode
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D - 06.01.01 NAWIERZCHNIA WJAZDÓW Z PANELI PEHD

1. WST P

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
zwi zanych z wykonaniem nasypów zbrojonych geosyntetykami.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi wraz z przedmiarem robót i projektem wykonawczym dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach

1.3  Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z trwa ym powierzchniowym
umocnieniem nawierzchni w ramach zagospodarowania trenu rekreacyjno – sportowego w Murowie przy ul. Polnej

1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Geosyntetyk - materia  o postaci ci ej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych w ókien syntetycznych jak
polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzuj cy si  m.in. du  wytrzyma ci  oraz wodoprzepuszczalno ci .
Geosyntetyki obejmuj : geosiatki, geow ókniny, geotkaniny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty, geomembrany.
1.4.2. Geow óknina - materia  nietkany wykonany z w ókien syntetycznych, których spójno  jest zapewniona przez
ig owanie lub inne procesy czenia (np. dodatki chemiczne, po czenie termiczne) i który zostaje maszynowo uformo-
wany w postaci maty.
1.4.3. Geotkanina - materia  tkany wytwarzany z w ókien syntetycznych przez przeplatanie dwóch lub wi cej uk adów
prz dz, w ókien, filamentów, ta m lub innych elementów.
1.4.4. Geokompozyt - materia  z ony z co najmniej dwóch rodzajów po czonych geosyntetyków, np. geow ókniny i
geosiatki, uformowanych w postaci maty.
1.4.5. Geosiatka - p aska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie wi kszymi ni  elementy sk adowe, z oczkami
po czonymi (przeplatanymi) w w ach lub ci gnionymi.
1.4.6.  Georuszt - siatka wewn trznie po czonych elementów wytrzyma ych na rozci ganie, wykonanych jako ci gnio-
ne na gor co, uk adane i sklejane lub zgrzewane.
1.4.7. Zbrojenie geosyntetykiem budowli ziemnej - wykorzystanie w ciwo ci geosyntetyku przy rozci ganiu (wy-
trzyma ci, sztywno ci) do poprawienia w ciwo ci mechanicznych warstwy gruntu.
1.4.8.  Nasyp - drogowa budowla ziemna wykonana powy ej powierzchni terenu w obr bie pasa drogowego.
1.4.9.  S abe pod e (pod nasypem) - warstwy gruntu nie spe niaj ce wymaga , wynikaj cych z warunków no no ci
lub stateczno ci albo warunków przydatno ci do u ytkowania nasypu.
1.4.10. Nasyp zbrojony geosyntetykiem - nasyp ziemny z u onymi warstwami geosyntetyku, zwi kszaj cymi statecz-
no  budowli i jej skarp oraz powoduj cymi zmniejszenie obj to ci robót ziemnych przez nadanie skarpom bardziej
stromych pochyle .
1.4.11. ciana oporowa zbrojona geosyntetykiem - budowla utrzymuj ca w stanie stateczno ci uskok naziomu gruntów
nasypowych za pomoc  warstw geosyntetyku.
1.4.12. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST   D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4.

1.5. Wymagania dotycz ce robót

Wymagania dotycz ce robót podano w SST D - 00.00.00  „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania
ogólne” [1] pkt 2.

2.2. Materia y do wykonania
2.2.1. Zgodno  materia ów z dokumentacj  projektow  i aprobat  techniczn
Materia y do wykonania nasypu zbrojonego geosyntetykiem powinny by  zgodne z ustaleniami dokumentacji projek-
towej lub SST oraz z aprobat  techniczn  IBDiM.
2.2.2. Geosyntetyk
Rodzaj geosyntetyku i jego w ciwo ci powinny odpowiada  wymaganiom okre lonym w dokumentacji projektowej
(np. geow óknina, geotkanina, geokompozyt, geosiatka, georuszt, maty komórkowe, ta my itp.).
W przypadku braku wystarczaj cych danych, przy wyborze geosyntetyku mo na korzysta  z ustale  podanych w za-

czniku 1 i 2 w zakresie w ciwo ci i wyboru materia u.
Geosyntetyki powinny by  dostarczane w rolkach nawini tych na tuleje lub rury. Wymiary (szeroko , d ugo ) mog
by  standardowe lub dostosowane do indywidualnych zamówie  (niektóre wyroby mog  by  dostarczane w panelach).
Rolki powinny by  opakowane w wodoszczeln  foli , stabilizowan  przeciw dzia aniu promieniowania UV i zabezpie-
czone przed rozwini ciem.
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Warunki sk adowania nie powinny wp ywa  na w ciwo ci geosyntetyków. Podczas przechowywania nale y chroni
materia y, zw aszcza geow ókniny przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak równie  przed d ugotrwa ym (np. paroty-
godniowym) dzia aniem promieni s onecznych. Materia y nale y przechowywa  wy cznie w rolkach opakowanych
fabrycznie, u onych poziomo na wyrównanym pod u. Nie nale y uk ada  na nich adnych obci . Opakowania
nie nale y zdejmowa  a  do momentu wbudowania.
Podczas adowania, roz adowywania i sk adowania nale y zabezpieczy  rolki przed uszkodzeniami mechanicznymi lub
chemicznymi oraz przed dzia aniem wysokich temperatur.
2.2.3. Grunty na nasypy
Grunty na nasypy powinny odpowiada  wymaganiom SST D - 02.00.00 [3].

3. SPRZ T

3.1. Wymagania dotycz ce sprz tu
Wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D - 00.00.00  „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.

3.2. Sprz t stosowany do wykonania nasypu zbrojonego geosyntetykiem
W zale no ci od potrzeb Wykonawca powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu:

a. do uk adania geosyntetyków
uk adarki o prostej konstrukcji, umo liwiaj ce rozwijanie geosyntetyku ze szpuli, np. przez podwieszenie rolki
do wysi gnika koparki, ci gnika, adowarki itp. (chocia  w wi kszo ci przypadków uk adanie geosyntetyków
mo e odbywa  si  r cznie),

b. do wykonania robót ziemnych
adowarki, koparki, walce, p yty wibracyjne, ubijaki mechaniczne itp. odpowiadaj ce wymaganiom SST D-

02.00.00 [3].

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotycz ce transportu
Wymagania dotycz ce transportu podano w SST D - 00.00.00  „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materia ów
Geosyntetyki mog  by  transportowane dowolnymi rodkami transportu, pod warunkiem:

opakowania bel (rolek) foli , brezentem lub tkanin  techniczn ,
zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem si  w czasie przewozu,
ochrony przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,
niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, t uszczami oraz przedmiotami mog cymi przebi  lub rozci
geow ókniny.

Materia  ziemny na nasypy powinien by  przewo ony zgodnie z wymaganiami SST D-02.00.00 [3].

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady wykonania robót
Zasady wykonania robót podano w SST D - 00.00.00  „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robót
Konstrukcja i sposób wykonania nasypu zbrojonego geosyntetykiem powinny by  zgodne z dokumentacj  techniczn  i
SST.
W przypadku braku wystarczaj cych danych mo na korzysta  z ustale  podanych w niniejszej specyfikacji, pod wa-
runkiem uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru. Dotyczy to m.in. zasad wznoszenia nasypów zbrojonych geosyntety-
kiem podanych w pkcie 5 i za . 2 oraz wzmocnienia nasypu geow óknin  podanych w za . 3.
Ogólne zasady wykonania robót obejmuj :

przygotowanie pod a nasypu,
enie i zag szczenie warstwy gruntu, je li nie uk ada si  geosyntetyków pod nasypem (wzgl dnie wzmocnie-

nie geosyntetykiem pod a nasypu wg SST D - 02.03.01c [4]),
wielokrotne u enie warstwy geosyntetyku oraz u enie i zag szczenie warstwy gruntu w liczbie zgodnej z
dokumentacj  techniczn .

5.3. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze dotycz  ustalenia lokalizacji nasypu, odtworzenia trasy, ew. usuni cia przeszkód, przygoto-
wania pod a i ew. usuni cia górnej warstwy pod a s abono nego.
Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych, usuni cie drzew, krzaków, humusu, darniny i roboty rozbiórkowe po-
winny odpowiada  wymaganiom    SST D - 01.00.00 [2].

enie geosyntetyku równie  w pod u nasypu wymaga:
usuni cia drzew, krzewów, korzeni, wi kszych kamieni, które mog yby uszkodzi  materia  geotekstylny, a tak e
ziemi ro linnej, o ile jest to mo liwe (np. na torfach nie jest wskazane usuwanie tzw. ko ucha),
wyrównania powierzchni, najlepiej przez ci cie  w ruchu do ty u, aby uk adany materia  geotekstylny
przylega  na ca ej powierzchni do pod a.
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5.4. Zasady uk adania i zasypywania geosyntetyków
Geosyntetyki zaleca si  uk ada  na podstawie planu, okre laj cego poziom uk adania (rz dne), wymiary pasm, kierunek
post pu robót, kolejno  uk adania pasm, szeroko  zak adów, sposób czenia, mocowania tymczasowego itp.
Przyjmuje si  ogólnie, e w przypadku skarp o pochyleniu:

a. do 45o (1:1) - pasma geosyntetyku rozk ada si  p asko w nasypie (np. jak w za . 3, rys. 3.2 a, b),
b. powy ej 45o (skarpy strome i pionowe w postaci cian oporowych) - stosuje si  form  zak adkow  geosyntety-

ku, zawijaj c go do góry i owijaj c nim kolejne warstwy nasypu (np. jak w za . 3, rys. 3.2 c, d lub rys. 4).
Geosyntetyki po dane jest tak uk ada , by pasma le y poprzecznie do kierunku zasypywania. Zak ady s siednich
pasm mog  wynosi  30-50 cm. Aby zapobiec przemieszczaniu np. przez wiatr, pasma nale y przymocowa  (np. wbi-
tymi w grunt pr tami w kszta cie U) lub chwilowo obci  (np. pryzmami gruntu, workami z gruntem itp.). W uzasad-
nionych przypadkach wymagane jest czenie pasm, najcz ciej na budowie za pomoc  zszycia, po cze  specjalnych
itp.
Je eli szeroko  wyrobu nie jest dostosowana do wymiarów konstrukcji, to rolki materia u mo na ci  na potrzebny
wymiar za pomoc  odpowiednich urz dze , np. no a, pi y.
Zasypywanie powinno nast powa  od czo a pasma na u ony materia , po czym zasypka jest rozk adana na ca ej po-
wierzchni odpowiednim urz dzeniem lub r cznie.
Niedopuszczalny jest ruch pojazdów g sienicowych, walców oko kowanych i innych ci kich maszyn bezpo rednio po

onym materiale geotekstylnym. Wymagana jest warstwa zasypki co najmniej 15 cm.
Sposób wykonania nasypu powinien by  zgodny z ustaleniami dokumentacji projektowej i odpowiada  wymaganiom
SST D-02.00.00 [3].

5.5. Szczegó owe zasady uk adania geosyntetyków
Przy wznoszeniu nasypu ze skarp  o pochyleniu do oko o 45o nale y uwzgl dni  nast puj ce elementy uk adania i
zasypywania geosyntetyków:

1. geosyntetyk mo na rozpakowa  z folii ochronnej bezpo rednio przed uk adaniem, chroni c go przed uszkodze-
niami mechanicznymi przed i w czasie monta u,

2. enie i zag szczenie gruntu nasypowego w warstwach oraz wbudowanie geosyntetyku powinno by  na po-
ziomach okre lonych w dokumentacji projektowej; zaleca si  aby odleg  pionowa pomi dzy s siednimi pa-
smami geosyntetyku nie przekracza a 0,5 m, przy u eniu geosyntetyku nale y go lekko naci gn  aby nie po-
wsta y fa dy,

3. grunt nasypowy zaleca si  uk ada  z zastosowaniem adowarki lub koparki, tak aby opada  on z niewielkiej wy-
soko ci na geosyntetyk,

4. zag szczanie gruntu nasypowego nale y wykona  zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Sprz t
zag szczaj cy mo e pracowa  na ca ej szeroko ci warstwy, do jej skraju. Nasyp mo na wykona  z niewielkim
nadmiarem w jego szeroko ci, a po jego zag szczeniu skarp  mo na ci , zgodnie z ustalonym pochyleniem.

Powierzchni  skarpy umacnia si  wed ug postanowie  dokumentacji projektowej, np. przez pokrycie ziemi  urodzajn  i
obsianiem traw , zadarniowanie, umocnienie biow óknin , geosyntetykami, hydroobsiewem itp. zgodnie z ustaleniami
D-06.01.01 [5].
Przy wznoszeniu nasypu ze strom  skarp  (wi ksz  od 45o) lub cian  oporow  uwzgl dnia si  nast puj ce zmiany
wykonawcze (przyk ady - za . 3, rys. 3.2 c, d i za . 4):

1. po wykonaniu robót przygotowawczych nale y ustawi  tymczasowy szalunek w p aszczy nie lica skarpy lub
ciany oporowej,

2. geosyntetyk nale y uk ada  w p aszczy nie poziomej, a  cz  pasma konieczn  do uformowania lica (owini cia
gruntu nasypowego) nale y czasowo zamocowa  do szalunku,

3. w przypadku geosyntetyku z otworami (geosiatki, georusztu) nale y u  warstw  zapobiegaj  wysypywa-
niu si  gruntu z p atów darniny lub geow ókniny, umiejscawiaj c j  od wewn trznej strony pasma geosyntetyku
na d ugo ci, która po wykonaniu nasypu b dzie widoczna jako oblicowanie skarpy,

4. pocz tkowo uk ada si  warstw  gruntu na geosyntetyku w s siedztwie p aszczyzny skarpy. Je li skarpa ma by
poro ni ta traw  lub inn  ro linno ci , nale y bezpo rednio przy licu skarpy u  ziemi  ro linn . Koniec pa-
sma geosyntetyku nale y lekko naci gn  i przykry  warstw  gruntu nasypowego,

5. uk ada si  grunt nasypowy w warstwach, a  do poziomu nast pnej warstwy zbrojenia geosyntetykiem, najlepiej
z zastosowaniem adowarki lub koparki,

6. zag szcza si  grunt nasypowy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Zaleca si  stosowa  w odle-
ci do 2 m od lica ciany - p yty wibracyjne lub lekkie walce wibracyjne o nacisku do 130 kN/m i ca kowitej

masie do 1000 kg,
7. odczepia si  pasmo geosyntetyku od szalunku, owija si  go wokó  warstwy gruntu nasypowego oraz lekko na-

ci ga (np. za pomoc  belki z hakami),
8. uk ada si  grunt nasypowy na zawini tym pa mie geosyntetyku i usuwa si  przyrz d naci gaj cy,
9. powtarza si  czynno ci a  do osi gni cia projektowanej wysoko ci nasypu. Najwy sza (ostatnia) warstwa geo-

syntetyku powinna by  nieco d sza, tak aby po owini ciu gruntu mo na by o koniec zakopa  w gruncie nasy-
powym, w celu zapewnienia trwa ego utwierdzenia pod ostatni  warstw  gruntu nasypowego.

Umocnienie skarpy wykonuje si  analogicznie jak przy agodnej skarpie lecz z zastrze eniem, e skarpa poro ni ta
ro linno ci  nie powinna mie  pochylenia wi kszego ni  65o.
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Inne sposoby wznoszenia nasypów zbrojonych, uwzgl dniaj ce np. oblicowania skarpy metod  owijania gruntu geo-
syntetykiem wokó  worków wype nionych gruntem, oblicowaniem workami wype nionymi zapraw  lub betonem itp.
polegaj  na wykonaniu analogicznym wed ug indywidualnych ustale .

5.6. Inne roboty
Do innych robót, nie nale cych bezpo rednio do zakresu robót przy wzmocnieniu geosyntetykiem pod a nasypu
mog  nale : nawierzchnia, urz dzenia bezpiecze stwa ruchu, elementy odwodnienia, umocnienie skarp itp., które
powinny by  uj te w osobnych pozycjach kosztorysowych.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jako ci robót
Zasady kontroli jako ci robót podano w SST D - 00.00.00  „Wymagania ogólne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien:

uzyska  wymagane dokumenty, dopuszczaj ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certy-
fikaty na znak bezpiecze stwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno ci, deklaracje zgodno ci, ew. badania
materia ów wykonane przez dostawców itp.),
sprawdzi   cechy zewn trzne  gotowych materia ów z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada  Wykonawca przedstawia In ynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót
Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów, które nale y wykona  w czasie robót podaje tablica 1.
Tablica 1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów w czasie robót
Lp. Wyszczególnienie bada  i pomiarów Cz stotliwo  bada Warto ci dopuszczalne
1 Roboty przygotowawcze Kontrola bie ca Wg pktu 5.3
2 Zgodno  z dokumentacj  projektow Jw. Wg dokumentacji projektowej
3 Prawid owo  u enia geosyntetyków Jw. Wg dokumentacji projektowej, aprobaty

technicznej i pktów 5.4 i 5.5
4 Wykonanie nasypu Jw. Jw.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Zasady obmiaru robót
Zasady obmiaru robót podano w SST D - 00.00.00  „Wymagania ogólne” [1]  pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  jest:

m2 (metr kwadratowy), przy uk adaniu geosyntetyku,
m3 (metr sze cienny) przy wykonywaniu nasypu.

Jednostki obmiarowe innych robót s  ustalone w osobnych pozycjach kosztorysowych.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Zasady odbioru robót
Zasady odbioru robót podano w SST D - 00.00.00  „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST   i wymaganiami Inspektora nadzoru, je eli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 da y wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj :

przygotowanie pod a,
enie geosyntetyku.

Odbiór tych robót powinien by  zgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] oraz ni-
niejszej SST.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ustalenia  dotycz ce  podstawy  p atno ci  podano  w SST D - 00.00.00  [1]  „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania ka dej jednostki obmiarowej obejmuje:

prace pomiarowe,
oznakowanie robót,
przygotowanie pod a,
dostarczenie materia ów i sprz tu,
przeprowadzenie pomiarów i bada  wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
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odwiezienie sprz tu.
Dodatkowo cena wykonania 1 m2 uk adania geosyntetyku obejmuje:

wykonanie robót przygotowawczych,
enie geosyntetyku.

Dodatkowo cena wykonania 1 m3 zasypki nasypem ziemnym obejmuje:
zasypanie geosyntetyku gruntem nasypowym zgodnie z wymaganiami pktów 5.4 i 5.5 niniejszej specyfikacji oraz
SST D-02.00.00 [3].

Cena wykonania nie obejmuje innych robót, które powinny by  uj te w osobnych pozycjach kosztorysowych.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Szczegó owe specyfikacje techniczne (SST)

1. D - 00.00.00 Wymagania ogólne
2. D - 01.00.00 Roboty przygotowawcze
3. D - 02.00.00 Roboty ziemne
4. D - 02.03.01c Wzmocnienie geosyntetykiem pod a nasypu na gruncie s abono-

nym
5. D - 06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i cieków

10.2. Inne dokumenty
Wytyczne wzmacniania pod a gruntowego w budownictwie drogowym.GDDP - IBDiM, Warszawa
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D - 08.03.01 BETONOWE OBRZE A CHODNIKOWE

1. WST P

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót zwi zanych z ustawieniem betonowego obrze a chodnikowego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót na drogach

1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z ustawieniem betonowego
obrze a chodnikowego w ramach zagospodarowania trenu rekreacyjno – sportowego w Murowie przy ul. Polnej

1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Obrze a chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczaj ce jednostronnie lub dwustronnie ci gi
komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami  i definicjami
podanymi w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Wymagania dotycz ce robót
Wymagania dotycz ce robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA Y

2.1. Wymagania dotycz ce materia ów
Wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 2.

2.2. Stosowane materia y
Materia ami stosowanymi s :

obrze a odpowiadaj ce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
wir lub piasek do wykonania aw,

cement wg PN-B-19701 [7],
piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrze a chodnikowe - klasyfikacja
W zale no ci od przekroju poprzecznego rozró nia si  dwa rodzaje obrze y:

obrze e niskie - On,
obrze e wysokie - Ow.

W zale no ci od dopuszczalnych wielko ci i liczby uszkodze  oraz odchy ek wymiarowych obrze a dzieli si  na:
gatunek 1  - G1,
gatunek 2 - G2.

Przyk ad oznaczenia betonowego obrze a chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1: obrze e On
- I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrze a chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrze y chodnikowych

Kszta t obrze y betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Kszta t betonowego obrze a chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrze y

Rodzaj
obrze a

Wymiary obrze y,   cm
1 b h r

On 75 6 20 3
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100 6 20 3

Ow
75
90
100

8
8
8

30
24
30

3
3
3

2.4.2. Dopuszczalne odchy ki wymiarów obrze y
Dopuszczalne odchy ki wymiarów obrze y podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchy ki wymiarów obrze y

Rodzaj
wymiaru

Dopuszczalna odchy ka,   m

Gatunek 1 Gatunek 2
l  8  12

b,   h  3  3
2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze y
Powierzchnie obrze y powinny by  bez rys, p kni  i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Kraw dzie ele-
mentów powinny by  równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i kraw dzi elementów nie powinny przekracza  warto ci podanych
w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze y

Rodzaj wad i uszkodze
Dopuszczalna wielko

wad i uszkodze
Gatunek 1 Gatunek 2

Wkl  lub wypuk  powierzchni i kraw dzi w mm 2 3
Szczerby i uszkodzenia ograniczaj cych powierzchnie górne ( cieralne) niedopuszczalne
kraw dzi i naro y ograniczaj cych   pozosta e powierzchnie:

liczba, max 2 2

ugo , mm, max 20 40

boko , mm, max 6 10

2.4.4. Sk adowanie
Betonowe obrze a chodnikowe mog  by  przechowywane na sk adowiskach otwartych, posegregowane wed ug rodza-
jów i gatunków.
Betonowe obrze a chodnikowe nale y uk ada  z zastosowaniem podk adek i przek adek drewnianych o wymiarach co
najmniej: grubo  2,5 cm, szeroko  5 cm, d ugo  minimum 5 cm wi ksza ni  szeroko  obrze a.
2.4.5. Beton i jego sk adniki
Do produkcji obrze y nale y stosowa  beton wed ug PN-B-06250 [2], klasy B 25     i B 30.

2.5. Materia y na aw  i do zaprawy
wir do wykonania awy powinien odpowiada  wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom PN-B-11113

[6].
Materia y do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada  wymaganiom podanym w SST D - 08.01.01 „Kra-

niki betonowe” pkt 2.

3. SPRZ T

3.1. Wymagania dotycz ce sprz tu
Wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t do ustawiania obrze y
Roboty wykonuje si  r cznie przy zastosowaniu drobnego sprz tu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotycz ce transportu
Wymagania dotycz ce transportu podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport obrze y betonowych
Betonowe obrze a chodnikowe mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu po osi gni ciu przez beton
wytrzyma ci minimum 0,7 wytrzyma ci projektowanej.
Obrze a powinny by  zabezpieczone przed przemieszczeniem si  i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozosta ych materia ów
Transport pozosta ych materia ów podano w SST D - 08.01.01 „Kraw niki betonowe”.



Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego w Murowie ul. Polna.

EdKom Edward Król ul. Ptasia 6 45-139 Opole
NIP 754-100-39-24,     REGON 530961019  tel. fax 77 4538881,  kom. 501 325976

60

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady wykonania robót
Zasady wykonania robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypk  ( aw ) nale y wykonywa  zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada  wymiarom awy w planie z uwzgl dnieniem w szeroko ci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

5.3. Pod e lub podsypka ( awa)
Pod e pod ustawienie obrze a mo e stanowi  rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka ( awa) ze wiru lub piasku, o
grubo ci warstwy od 3 do 5 cm po zag szczeniu. Podsypk  ( aw ) wykonuje si  przez zasypanie koryta wirem lub
piaskiem i zag szczenie z polewaniem wod .

5.4. Ustawienie betonowych obrze y chodnikowych
Betonowe obrze a chodnikowe nale y ustawia  na wykonanym pod u w miejscu i ze wiat em (odleg ci  górnej
powierzchni obrze a od ci gu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.
Zewn trzna ciana obrze a powinna by  obsypana piaskiem, wirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, sta-
rannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekracza  szeroko ci 1 cm. Nale y wype ni  je piaskiem lub zapraw  cementowo-piaskow  w
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nale y oczy ci  i zmy  wod . Spoiny musz  by  wype nione ca kowicie na pe

boko .

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jako ci robót
Zasady kontroli jako ci robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania materia ów przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrze y chodnikowych i przedstawi  wyniki tych bada  In ynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygl du zewn trznego nale y przeprowadzi  na podstawie ogl dzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodze  wyst puj cych na powierzchniach i kraw dziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary

ugo ci i g boko ci uszkodze  nale y wykona  za pomoc  przymiaru stalowego lub suwmiarki z dok adno ci  do 1
mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].
Sprawdzenie kszta tu i wymiarów elementów nale y przeprowadzi  z dok adno ci  do 1 mm przy u yciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lub ta my, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie k tów prostych w naro ach
elementów wykonuje si  przez przy enie k townika do badanego naro a i zmierzenia odchy ek z dok adno ci  do 1
mm.
Badania pozosta ych materia ów powinny obejmowa  wszystkie w ciwo ci okre lone w normach podanych dla od-
powiednich materia ów wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robót
W czasie robót nale y sprawdza  wykonanie:

a. koryta pod podsypk  ( aw ) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b. pod a z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki ( awy) ze wiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami

pkt 5.3,
c. ustawienia betonowego obrze a chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchy-

leniach:
linii obrze a w planie, które mo e wynosi  2 cm na ka de 100 m d ugo ci obrze a,
niwelety górnej p aszczyzny obrze a , które mo e wynosi 1 cm na ka de 100 m d ugo ci obrze a,
wype nienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywa  ca kowite wype nienie badanej
spoiny na pe  g boko .

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Zasady obmiaru robót
Zasady obmiaru robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  jest m (metr) ustawionego betonowego obrze a chodnikowego.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Zasady odbioru robót
Zasady odbioru robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne.



Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego w Murowie ul. Polna.

EdKom Edward Król ul. Ptasia 6 45-139 Opole
NIP 754-100-39-24,     REGON 530961019  tel. fax 77 4538881,  kom. 501 325976

61

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj :

wykonane koryto,
wykonana podsypka.

9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrze a chodnikowego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materia ów,
wykonanie koryta,
roz cielenie i ubicie podsypki,
ustawienie obrze a,
wype nienie spoin,
obsypanie zewn trznej ciany obrze a,
wykonanie bada  i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwyk y
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir i mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i ocena zgodno ci
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk

tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk

tramwajowych. Kraw niki i obrze a.


