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1. WSTĘP ST „Wymagania ogólne”
1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z zadaniem pn.

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
KOMUNALNYCH (PSZOK) DLA GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany „punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz
z niezbędną infrastrukturą dla Gminy Miasteczko Krajeńskie” zwany dalej „PSZOK”.
Lokalizacja inwestycji: Działki: 192, 193 obręb 0004 Grabówno, jednostka 301905_2 Miasteczko Krajeńskie- obszar wiejski.
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Inwestycja będzie obejmowała powierzchnię 1 783 m . Z działki 193 zostanie wydzielony obszar ogrodzony siatką. Obszar o
2
powierzchni ok. 1 194 m zostanie utwardzony kostką brukową.
Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych stanowiący w myśl prawa budowlanego kategorię obiektu XXII, należy
do grupy placów składowych postojowych, parkingów i nie jest składowiskiem odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach.
Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu wraz ze wszystkimi jego elementami, projekt
architektoniczno-budowlany, projekty branżowe (branża drogowa, elektryczna i instalacyjna oraz sporządzenie informacji
BIOZ).
Zakres zagospodarowania terenu
W ramach inwestycji na działce o nr ew. 193 powstanie plac utwardzony. Plac zostanie ogrodzony, oświetlony i
skanalizowany. Na placu zostanie posadowiona najazdowa rampa samochodowa, rozstawione zostaną kontenery na
odpady, wyznaczone zostaną pasy ruchu, miejsca postojowe i rozładunkowe. Na placu utwardzonym należy zastosować
oznakowanie poziome oddzielające obszar ruchu pojazdów, magazynowania odpadów oraz miejsca postojowe.
Istniejący stan zagospodarowania działki
Działka o numerze ewidencyjnym 193 na której planowana jest budowa placu w chwili obecnej nieużytek. Przedmiotowy
teren nie wymaga, specjalnego przygotowania do realizacji inwestycji takiego jak wyburzenia i dostosowanie innych
obiektów budowlanych. Konieczne są prace niwelacyjne.
Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowany PSZOK stanowić będzie ogrodzony, skanalizowany, oświetlony plac utwardzony, wyposażony w pojemniki
i kontenery do zbiórki odpadów oraz kontener socjalno-biurowy. Zasadniczo głównymi robotami dostosowującymi
przedmiotowy teren dla potrzeb przyszłej eksploatacji planowanego przedsięwzięcia będą prace związane z wykonaniem
utwardzenia placu oraz niezbędnych instalacji wewnętrznych. W pierwszej kolejności na przedmiotowym trenie należy
wykonać prace instalacyjne (uzbrojenie terenu), obejmujące niżej wymieniony zakres przedmiotowy:


instalację kanalizacji sanitarnej wraz z posadowieniem podziemnego bezodpływowego zbiornika o pojemności
10m3;



instalację wodociągową wraz z hydrantem DN80



instalację kanalizacji deszczowej



instalację elektryczną – na cele oświetleniowe placu oraz podłączenie do kontenera socjalno-biurowego,
pomieszczenia na odpady niebezpieczne oraz na przedmioty do ponownego użycia.

Teren budowy zlokalizowany jest w granicach administracyjnych gminy Miasteczko Krajeńskie. Lokalizację projektowanego
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przedstawiono w części rysunkowej. Na powierzchni placu
utwardzonego zostanie wykonana nawierzchnia utwardzona z betonowej kostki brukowej. Teren punktu zostanie ogrodzony,
ogrodzenie
zostanie
wyposażone
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w bramę wjazdową. Teren punktu obejmuje powierzchnię ok. 1 783 m przewidzianych pod usługi – zbiórkę odpadów
komunalnych). Dla tego obszaru przewidziano 5 miejsc postojowych dla samochodów osobowych (w tym jedno miejsce
postojowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych). Inwestycja w zakresie budowy punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych wymagała uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W celu odprowadzenia wód opadowych przyjęto ukształtowanie placu w kierunku wpustów (kratek ściekowych). Wody
opadowe trafią do rowu melioracyjnego przebiegającego na działce 192 po uprzednim podczyszczeniu w osadniku i
separatorze substancji ropopochodnych.
Ze względu na konstrukcje punktu, nie przewiduje się dodatkowych ułatwień dla osób niepełnosprawnych, w przypadku gdy
mieszkaniec nie będzie w stanie umieścić danego odpady w odpowiednim kontenerze lub pojemniki, pomocy udzieli mu
obsługa punktu.
Funkcja obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy oraz sposób spełnienia
wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. Planowany kontener socjalno-biurowy jak i punkt jako
całość spełniać będzie wymagania bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania,
odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia
nie przewiduje się uciążliwej emisji hałasu lub drgań, nie przewiduje się więc specjalnych zabezpieczeń związanych z ochroną
przed hałasem i drganiami. Ze względu na kubaturę obiektu przewiduje się ogrzewanie elektryczne co pozwoli na
racjonalizację użytkowania energii. Warunki użytkowe wewnątrz kontenera związane są z przeznaczeniem obiektu –
pomieszczeniem socjalno-biurowym dla pracownika punktu.
Planowany do wykorzystania kontener jest standardowym rozwiązaniem stosowanym w obiektach tego typu, pozwala na
utrzymania właściwego stanu technicznego. Kontener stanowić będzie zaplecze socjalno-biurowe pracownika punktu, nie
będzie stanowił obiektu użyteczności publicznej, nie przewiduje się więc dostosowania do korzystania z niego przez osoby
niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich. Plac magazynowy stanowić będzie obszar po
którym poruszać się będą pojazdy mieszkańców, ze względu na płaską konstrukcję sam plac dostosowany jest do korzystania
dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich. Niemniej sam proces umieszczania
odpadów w pojemnikach i kontenerach – ze względu na zastosowanie standardowych, powszechnie używanych pojemników
– stanowić może problem, w takiej sytuacji mieszkaniec uzyska pomoc pracownika punktu. Projektując kontener socjalnobiurowy jak i cały obiekt uwzględniono warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. Ze względu na charakter i przeznaczenie
budynku nie przewiduje się specjalnych rozwiązań związanych z ochroną ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
ochroną obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską. Kontener został
usytuowany na działce budowlanej w sposób zgodny z przepisami Prawa budowlanego oraz przepisami szczegółowymi. Ze
względu na charakter obiektu jako całości oraz faktu iż oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia zamyka się w
granicach działek objętych opracowaniem nie występuje ryzyko oddziaływania na interesy osób trzecich. Dla
przedmiotowego przedsięwzięcia zapewniono dostępu do drogi publicznej. Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób
przebywających na terenie budowy określono w rozdziale 6. „Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”.
Sposób zagospodarowania mas ziemnych
Masy ziemne z wykopów w postaci piasków będą wykorzystane do zniwelowania terenu, nadmiar zostanie wywieziony poza
teren inwestycji przez odpowiednie firmy posiadające do tego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wiata
Zaprojektowano stalową wiatę jednonawową wspartą na dwóch rzędach słupów rozstawionych osiowo co 750 cm i 500 cm.
Rozpiętość osiowa wynosi 1050 cm. Wiata zaprojektowana w postaci ramy utwierdzonej w węźle słup-rygiel,
wolnopodparta na żelbetowych stopach fundamentowych. Dach płatwiowy stężony przykryty blachą trapezową.

Fundamenty
Stopy fundamentowe rozmieszczone wg rys. rzut fundamentów wykonać z betonu C20/25. Zbrojone kratą z prętów ø 12 co
15cm w obu kierunkach w dwóch poziomach.
Konstrukcja dachu
Dach dwuspadowy o konstrukcji stalowej. Kąt nachylenia połaci: 10%. Pokrycie dachu: blacha trapezowa. Poszycie połaci
stanowią następujące warstwy:


blacha trapezowa TR-35/0.5 – 3.5cm



płatwie stalowe



dźwigar stalowe

Odwodnienia
Rynny i rury spustowe - rynnę i rury spustowe wykonać cynkowe, lub z PCV. Rynny i rury spustowe plastikowe lub z ocynku
o średnicy min. 110mm, w kolorze brązowym lub naturalnym.
Świadectwo charakterystyki energetycznej wiaty
Projektowana wiata posiada powierzchnię mniejszą od 1000m2 w związku z czym zgodnie z §11 ust 2. pkt 12
Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy
projektu budowlanego, nie zaistniała konieczność przeprowadzenia analizy możliwości racjonalnego wykorzystania pod
względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym odnawialnych źródeł energii, takich jak: energia geotermalna,
energia promieniowania słonecznego, energia wiatru, a także możliwości zastosowania skojarzonej produkcji energii
elektrycznej i ciepła oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energię w postaci bezpośredniego lub blokowego
ogrzewania.
Wiata jest obiektem niewyposażonym w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem oświetlenia wbudowanego. W
związku z powyższym oraz na podstawie §11 ust 2. pkt 10 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz art. 3.4. punkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia
2014 o charakterystyce energetycznej budynku, projektowana wiata nie wymaga sporządzenia świadectwa charakterystyki
energetycznej.

Rampa
Najazdowa rampa rozładunkowa służyć będzie mieszkańcom do wygodnego i bezpiecznego umieszczania odpadów od góry
do kontenerów ustawionych w sąsiedztwie rampy. Na rampę wjeżdżać będą mogły pojazd osobowe oraz pojazdy osobowe
z przyczepami. Najazd i zjazd odbywać się będzie poprzez zaprojektowane dwie pochylnie. W celu zmniejszenia kolizyjności
zleca się aby zaznaczyć, która pochylnia ma służyć jako wjazd na rampę, a która jako zjazd, w tym celu w projekcie
przewidziano odpowiednie oznakowanie poziome. Po wjechaniu na rampę samochodu, zatrzyma się on w oznaczonych
miejscach. Szerokość rampy pozwala na swobodne wyjście z samochodu. Na krawędzi rampy wykonane zostaną barierki.
Miejsca zrzutu odpadów oraz kontenery będą czytelnie oznaczone. Po umieszczeniu odpadów w kontenerze, pojazd
opuszcza rampę.
Dane ogólne obiektu:


Powierzchnia rampy na poz. +1,08 m bez podjazdów

46,875 m
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Powierzchnia podjazdów

43,4 m



Długość rampy wraz z podjazdami

27,5 m



Szerokość podjazdów

310 cm



Szerokość rampy na poz. +1,08 m bez podjazdów

375 cm



Wysokość rampy ponad teren (wraz z balustradami)

218 cm

Przewiduje się wykonanie rampy rozładunkowej służącej do dogodnego rozładunku odpadów komunalnych przywiezionych
przez pojazdy do 3,5 t. Rampa będzie złożona z pochylni o długości 7,5 m każda oraz części poziomej o długości 12,5 m.
Pochylenie podjazdu i zjazdu wynosi 15%. Wysokość poziomej części rampy w stosunku do terenu utwardzonego wynosi
1,08 m.
Rampa będzie wykonana jako konstrukcja żelbetowa prefabrykowana modułowa. Powierzchnia powinna mieć fakturę
zwiększającą przyczepność oraz być ograniczona krawężnikiem betonowym oraz dodatkowo zabezpieczona stalową barierą
drogową wykonaną ze stali ocynkowanej. Dodatkowo wzdłuż ścian rampy należy zamontować zabezpieczającą balustradę o
wysokości 1,1 m łącznie z krawężnikiem. Przewidzieć należy 7 miejsc zrzutu odpadów do kontenerów o szerokości minimum
1,6 m (dwa po stronie przeznaczonej na ustawie większych kontenerów, które ustawione będą dłuższym bokiem do rampy
oraz pięć miejsc zrzutu po stronie przeznaczonej na ustawienie kontenerów KP-7, które będą ustawiane krótszym bokiem w
stronę rampy) – zgodnie ze schematem w części rysunkowej. W miejscach tych balustrada powinna być w sposób
bezpieczny otwierana lub opuszczana. Otwieranie lub opuszczanie balustrady dokonywać będzie mógł tylko przeszkolony
do tego pracownik.
Krawężnik żelbetowy wykonać wokół rampy poza 7 miejscami zrzutu odpadów do kontenerów oraz poza miejscem wjazdu i
wyjazdu z obszaru rampy.
Konstrukcja rampy będzie prefabrykowana wykonana z betonu o parametrach nie gorszych niż:


beton: klasa min. C35/45 (B45) na cemencie HSR 42,5



stal zbrojeniowa: klasa A-IIIN (RB-500W)



nasiąkliwość: maks. 5%



klasa ekspozycji: XD3, XD4



wodoszczelność: W8



mrozoodporność: F150



mrozoodporność w NaCl: F50

Faktura betonu, z którego wykonana jest rampa pozostawić niemalowany w kolorze szarym. Balustradę należy ocynkować
w kolorze szarym. Drzwi stalowe wykonać w kolorze szarym.
Konstrukcja rampy wykonana będzie z żelbetowych prefabrykowanych elementów. Głównymi elementami będą
prefabrykaty w kształcie litery U ułożone na podbudowie. Elementy prefabrykowane wykonane są z płyty dolnej grubości 20
cm zbrojonej jednokierunkowo z prętami rozdzielczymi. Siatki płyty dolej ułożone są w dwóch rzędach. Wraz z elementami
dennymi jako jeden prefabrykat przewożone są ściany pionowe. Ściany pionowe są zbrojne w dwóch kierunkach prętami
stalowymi. Podobnie jak i płyta ściana zbrojona jest w dwóch rzędach. Na żelbetowych ścianach prefabrykatów
umieszczane są żelbetowe płyty przywożone osobno. Płyta górna o grubości 20 cm zbrojona jest dwukierunkowo w części
dolnej płyty prętami f 12 mm co 10 cm. Cześć górna płyty zbrojona jest przeciwskurczowo siatką z pręta f 8 mm. Dodatkowo
zbrojona jest prętami rozdzielczymi w kierunku prostopadłym do zbrojenia głównego. W ścianach prefabrykatów, które
stanowią ściany zewnętrzne montowane są dodatkowe prefabrykaty zamykające. Prefabrykaty te maja za zadanie zamknąć
wewnętrzną przestrzeń przed dostępem do części pomocniczej PSZOK. Prefabrykaty te wykonane są jako monolityczne gr.
10 cm. Zbrojone są one krzyżowo siatkami stalowymi w dwóch rzędach z pręta fi 8 mm co 10 cm. Prefabrykaty łączone są ze
sobą za pomocą stalowych kątowników. Kątowniki te przykręcane są do prefabrykatów śrubami stalowymi. Pomiędzy płytę
górną prefabrykatu, a ścianę zastosować przekładkę elastomerową. Do prefabrykatów użyć betonu C35/45 Stal RB-500W.
Otulina prętów min 3,0 cm. Nasiąkliwość betonu ≤ 5%, odporność na NaCl – F50, F150, W8.
Prefabrykowane elementy żelbetowe typu U o wymiarach w rzucie 2,5x2,5 m i wysokości 2,5 m. Płyta żelbetowa
pokrywowa na element U o wymiarach 2,5x2,5x0,2 m. Element żelbetowy dolny podjazdu o zróżnicowanej wysokości, dla
wymaganego spadku. Płyta żelbetowa pokrywowa elementów dolnych podjazdu, złącze stalowe płaskie i kątowe ze stali
ocynkowanej, płaskowników, śrub, podkładka elastyczna pod płyty pokrywowe elementów typu U i podjazdów,
uszczelnienia dla złączy płyt pokrywowych elementów typu U i podjazdów.
Wokół krawędzi rampy wykonać balustradę zabezpieczającej przed wypadnięciem. Stalowe elementy balustrady
zabezpieczyć przed korozją przez ocynkowanie. Główne elementy stalowe balustrady wykonać z rur kwadratowych
40x40x3 mm szczeblinki w balustradzie wykonać z rurek zamkniętych 20x20x2 mm. W balustradzie przewidzieć należy 7
miejsc zrzutu odpadów do kontenerów. Krawężnik żelbetowy wykonać wokół rampy poza 7 miejscami zrzutu odpadów do
kontenerów oraz poza miejscem wjazdu i wyjazdu z obszaru rampy.

Waga
Zaprojektowano najazdową, zagłębioną, elektroniczną wagę samochodową nośności 3,5 t. Wagę wykonać ze stalowobetonowej bądź stalowej ramy o długości 6 m i szerokości 3 m. Wagę posadowić na odpowiednio przygotowanym podłożu.
Na całej długości należy zamontować czujniki tensometryczne. Wynik ważenia wskazany na wyświetlaczu LCD. Miernik
wagowy powinien być połączony z programem wagowym oraz komputerem PC.
Dane ogólne:


Nośność:

do 3,5 ton



Działka legalizacyjna:

10 kg



Działka odczytowa:

10 kg



Szerokość pomostu:

3m



Długość pomostu:

6m



Zasilanie:

220 V +/- 10%, 50 Hz



Czujniki tensometryczne:

klasy C3



Zakres pracy temp.:

od -30 C do + 40 C

Ścieżka edukacyjna

o

o

Wydzielono obszar otoczony tablicami informacyjnymi oraz trzema ławkami drewnianymi, impregnowanymi o szerokości 2
m oraz ścieżka utwardzona kruszywem (grysem 8-16 mm).
Na terenie placu należy także trwale zamontować 5 tablic informacyjnych 1-skrzydłowych otwieranych do góry o szerokości
3000 mm, wysokości 1000 mm i grubości 3 mm. Tablice wykonać z aluminium o grubości 30 mm, 60 mm i więcej z
zastosowaniem zwykłych szyb. Tablice powinny być zamykane na klucz.

Kontener socjalno-biurowy (typ A na planie zagospodarowania działki ZD-01)
Specyfikacja kontenera socjalno-biurowego:
Kontener socjalno-biurowy jest obiektem posadowionym na utwardzeniu wykonanym z kostki brukowej. Nie jest obiektem
trwale związanym z gruntem, nie posiada fundamentów, a co za tym idzie nie jest budynkiem zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane.
Wymiary modułu: L=6000 mm, S=2500 mm, Hw=2500 mm, (Hz=2800 mm).
Powierzchnia po obrysie zewnętrznym: 15,0 m
Powierzchnia użytkowa: 12,9 m
Kubatura: 37,5 m
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Liczba kondygnacji: jedna
Konstrukcja: spawana rama podłogi, stropodachu oraz słupy usytuowane w narożach modułu, elementy konstrukcji pokryte
są powłokami antykorozyjnymi, odprowadzenie wody deszczowej rynnami PCV wewnątrz słupów narożnych.
Podłoga: ocynkowana blacha trapezowa, wełna mineralna o grubości 100 mm, płyta OSB gr. 22 mm, wykładzina PCV.
Stropodach: blacha ocynkowana, płyta wiórowa gr. 12 mm, wełna mineralna o grubości 100 mm, płyta laminowana biała.
Ściany zewnętrzne (panele) o warstwach: trapezowana blacha lakierowana RAL 9010 (biały) wełna mineralna gr. 60 mm,
folia paroizolacyjna, płyta laminowana biała. Dach płaski o kącie nachylenia do 5%.
Ściany wewnętrzne działowe o warstwach: płyta laminowana biała, izolacja termiczna, płyta laminowana biała.
Stolarka: okna PCV białe – zgodnie z rysunkiem. Drzwi: zewnętrzne jednoskrzydłowe, stalowe, białe 900x2000 mm;
wewnętrzne jednoskrzydłowe, płycinowe o wymiarach 900x2000 mm –zgodnie z rysunkiem.
Instalacja elektryczna: instalacja oświetleniowa oraz instalacja gniazd wtykowych.
Instalacja grzewcza: grzejnik elektryczny – 2 szt. (1000W oraz grzejnik łazienkowy 400W)
Instalacja wodno-kanalizacyjna: instalacja wodna wykonana z rur PP; instalacja kanalizacyjna wykonana z rur PCV;
wyposażenie sanitariatu (muszla toaletowa, umywalka, elektryczny podgrzewacz wody, lustro z półką, uchwyt na papier
toaletowy) – w kontenerze należy zamontować olicznikowanie umożliwiające podłączenie wody z projektowanego przyłącza.
Wentylacja: grawitacyjna w pomieszczeniu biurowym oraz łazience.
Świadectwo charakterystyki energetycznej kontenera biurowego: Zgodnie z Art. 3.3. punkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014
o charakterystyce energetycznej budynku projektowany kontener socjalno- biurowy nie wymaga sporządzenia świadectwa
charakterystyki energetycznej.

Wykaz kontenerów i pojemników
Poniżej przedstawiono podstawowe parametry kontenerów, stanowiących wyposażenie punktu oraz odpowiadające im
oznaczenia - oznaczenia przyjęte dla potrzeb niniejszej dokumentacji (oznaczenia na rysunkach i w tekście projektu), nie
będące symboliką normatywną:
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a)

pojemniki 1100 l – typ H na planie (ZD-01) – 5 szt. – pojemniki z tworzywa sztucznego o pojemności 1,1 m ;

b)

kontenery 7 m (KP7) - typ G na planie (ZD-01)- 7 szt. kontenery niezadaszone pojemności ok. 7 m , zaczep
przystosowany do transportu samochodowego hakowego, przystosowane do przykrycia plandeką;

c)

kontener niski - typ F na planie (ZD-01) – 1 szt. – kontener min. 9-15 m , zaczep przystosowany do transportu
samochodowego hakowego, niezadaszony;
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d)

kontener zamykany – typ D na planie (ZD-01) – 2 szt. kontener niezadaszony, min. 25 m , wysokość min. 2,20 m,
zaczep przystosowany do transportu samochodowego hakowego;

e)

kontener na ZSEE (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) - typ E na planie (ZD-01) – 1 szt. Wymiary zewnętrzne:
dł.: 6,00 m, szer.: 2,50 m, wys.: 2,80 m.
Kontener zadaszony, zamykany, wyposażony w zdejmowany (w częściach) metalowy ruszt znajdujący się na całej
powierzchni metalowej podłogi. Ruszt i podłoga kwasoodporne, zabezpieczone przed korozją. Ewentualne wycieki
będą przechowywane na powierzchni szczelnej podłogi i usuwane przez przeszkolonego pracownika. Konstrukcja
kontenera musi zapewniać zabezpieczenie ewentualnych wycieków odpadów płynnych (lub odcieków z innych
odpadów) poza kontener. Niedopuszczalne jest, aby opad atmosferyczny w jakiejkolwiek postaci dostał się do
wnętrza kontenera (np. poprzez otwory wentylacyjne lub ze względu na zastosowanie blachy trapezowej w sposób
tworzący otwory w miejscach łączenia się boków i dachu konstrukcji). Kontener musi zapewnić możliwość
prostego demontażu rusztu (niewymagającego zastosowania narzędzi) w celu zabezpieczenia, odpompowania lub
usunięcia w inny sposób powstałego wycieku. Kontener otwierany od dłuższego boku, drzwi dwuskrzydłowe z
zamkiem, zlokalizowane w środkowej części dłuższego boku.

f)

kontener na przedmioty do ponownego użycia - typ B – 1 szt., kontener zadaszony, zamykany. Wymiary
zewnętrzne: dł.: 6,00 m, szer.: 2,50 m, wys.: 2,80 m.
Niedopuszczalne jest, aby opad atmosferyczny w jakiejkolwiek postaci dostał się do wnętrza kontenera (np.
poprzez otwory wentylacyjne lub ze względu na zastosowanie blachy trapezowej w sposób tworzący otwory w
miejscach łączenia się boków i dachu konstrukcji). Kontener musi zapewnić możliwość prostego demontażu rusztu
(niewymagającego zastosowania narzędzi) w celu zabezpieczenia, odpompowania lub usunięcia w inny sposób
powstałego wycieku. Kontener otwierany od dłuższego boku, drzwi dwuskrzydłowe z zamkiem, zlokalizowane w
środkowej części dłuższego boku.
Wyposażenie:


g)

dwa metalowe ocynkowane regały o wymiarach minimalnych: wys. 200 cm, szer. 100 cm, głębokość 30
cm,



gaśnica proszkowa ABC o masie środka gaśniczego 6kg (GP-6).



2 kosze siatkowe o pojemności min. 0,9 m3 na palecie – na drobne przedmioty,



2 metalowe ocynkowane regały na podstawowy sprzęt (wys. 200 cm, szer. 100 cm, głębokość 30 cm,
minimum 4 półki o nośności min. 100 kg),



stół – blat z płyty wiórowej grubości min. 28 mm, z wykończonymi brzegami, nogi stalowe zakończone
nakładkami gumowymi, blat i nogi w kolorze szarym – o wymiarach min. wys. szer. 50 cm x dł. 120 cm,



metalowa szafka stojąca z szufladami na narzędzia,



ręczny, dwukołowy wózek unoszący, do przemieszczania mebli, lodówek itp.

Kontener zamykany na odpady niebezpieczne – typ C – 1 szt. Wymiary zewnętrzne: dł.: 6,00 m, szer.: 2,50 m, wys.:
2,80 m.
Kontener zadaszony, zamykany, wyposażony w zdejmowany (w częściach) metalowy ruszt znajdujący się na całej
powierzchni metalowej podłogi. Ruszt i podłoga kwasoodporne, zabezpieczone przed korozją. Ewentualne wycieki
będą przechowywane na powierzchni szczelnej podłogi i usuwane przez przeszkolonego pracownika. Konstrukcja
kontenera musi zapewniać zabezpieczenie ewentualnych wycieków odpadów płynnych (lub odcieków z innych
odpadów) poza kontener. Niedopuszczalne jest, aby opad atmosferyczny w jakiejkolwiek postaci dostał się do
wnętrza kontenera (np. poprzez otwory wentylacyjne lub ze względu na zastosowanie blachy trapezowej w sposób
tworzący otwory w miejscach łączenia się boków i dachu konstrukcji). Kontener musi zapewnić możliwość
prostego demontażu rusztu (niewymagającego zastosowania narzędzi) w celu zabezpieczenia, odpompowania lub
usunięcia w inny sposób powstałego wycieku. Kontener otwierany od dłuższego boku, drzwi dwuskrzydłowe z
zamkiem, zlokalizowane w środkowej części dłuższego boku.
Wyposażenie kontenera na odpady niebezpieczne:





metalowe ocynkowane regały na podstawowy sprzęt (2 regały wys. 200 cm, szer. 100 cm, głębokość 30
cm, każdy minimum 4 półki o nośności min. 150 kg),
specjalistyczny pojemnik na odpady niebezpieczne o pojemności min. 200 l (1 szt.) – akumulatory,
pojemniki na zużyte baterie małogabarytowe o pojemności min. 20 l (2 szt.), dla następujących rodzajów
odpadów: 20 01 33, 20 01 34;
6 beczek na płynne odpady niebezpieczne o pojemności min. 60 l



specjalistyczny pojemnik na zużyte świetlówki (odpady z rodzaju 20 01 21 - Lampy fluorescencyjne i inne
odpady zawierające rtęć) o pojemności pozwalającej magazynować w całości świetlówki różnej długości,
(min. 100 szt. świetlówek);



4 zamykane szczelne specjalistyczne pojemniki o pojemności min. 20 l każdy do magazynowanie leków i
odpadów medycznych;



10 zamykanych pojemników na inne odpady niebezpieczne, wykonanych z tworzywa kwasoodpornego (6x
PEHD min. 10 l, 4x PEHD min. 30 l).

Zieleń izolacyjna
Wokół planowanego placu utwardzonego zaprojektowano obsiew i nasadzenia roślinności.
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Zaplanowano wysiew trawy na obszarze oznaczonym na planie zagospodarowania działki o powierzchni ok. 473 m . Planuje
się nasadzenia roślinności minimum 2-3-letnich zgodnie z projektem wykonawczym.

Oznakowanie poziome
Na terenie placu utwardzonego należy zastosować oznakowanie poziome oddzielające obszary ruchu pojazdów, miejsca
postojowe oraz obszary magazynowania odpadów, zgodnie z Planem zagospodarowania działki (rys. ZD-01) w części
rysunkowej.

Ogrodzenie:
Ogrodzenie terenu przeznaczonego na punkt selektywnego zbierania odpadów należy wykonać zgodnie z planem
zagospodarowania terenu. Zaprojektowano ogrodzenie o wysokości całkowitej 170 cm (do góry słupka). Siatka ocynkowana
o oczkach 60-65 mm wysokości 150 cm z drutu o średnicy 3,5 mm. Słupki ocynkowane Ø48 długości 225 cm w rozstawie co
250 cm zabetonowane (beton klasy min. C12/15) w gruncie na głębokość 55 cm (wylewka 30x30 cm na głębokość 80 cm).
Słupki zamknąć od góry stalowymi lub plastikowymi zaślepkami. Pod siatką płyta betonowa prefabrykowana betonowa gr.
5 cm, wysokości 25 cm i długości 246 cm wystawiona 10 cm powyżej wykończonego terenu. Pomiędzy siatką i płytami
przewidziano 5 cm odstęp.
W ogrodzeniu należy zamontować bramę przesuwną o szerokości 600 cm.

Roboty elektryczne
Opracowanie obejmuje następujące zagadnienia dotyczące instalacji elektrycznych:
rozdzielnicę główną PSZOK - RP,
rozdzielnice kontenerów RK,
rozdzielnicę rampy RM,
linię kablową wewnętrzną linię zasilającą,
oświetlenie terenu,
instalacje elektryczne w kontenerach,
zasilanie urządzeń zewnętrznych: waga,
usunięcie kolizji istniejących linii kablowych z projektowanym placem,
ochronę przeciwporażeniową,
ochronę przeciwprzepięciową,
instalację monitoringu.
Roboty drogowe
Na całej powierzchni placu i dróg manewrowych, projektuje się wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
Szczelność układu zapewni folia PEHD. Nawierzchnia z kostki zostanie ograniczona od zewnętrznej strony krawężnikiem
betonowym 15/30, a na połączeniu z nawierzchnią ścieżki ekologicznej projektuje się krawężnik betonowy przejazdowy
15/22. Od strony wyjazdu obrzeże betonowe wtopione. Krawężniki i opornik ustawione będą na podsypce cementowo
piaskowej 1:4 i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 wg normy PN-EN 206-01 2003 „Beton cz. 1 Wymagania,
właściwości, produkcja” Krawężnik powinien wystawać 10 cm ponad nawierzchnię.
Od zewnętrznej strony drogi na wysokości ścieżki edukacyjnej zaprojektowano obrzeże betonowe 6/20 na podsypce
cementowo-piaskowej, w celu łatwiejszego przejazdu na miejsca parkingowe.
Projektowana konstrukcja nawierzchni placu i dróg manewrowych:
kostka brukowa betonowa klasy 50, grubości 8 cm, kolor szary
podsypka cementowo piaskowa 1:4 grubość warstwy 4 cm,
podbudowa z chudego betonu zgodnie z normą PN-S-96013:1997 „Drogi Samochodowe. Podbudowa z chudego
betonu. Wymagania i badania” o Rm = 6-9 MPa grubość warstwy 27 cm,
folia PEHD,
podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, wykonana zgodnie z normą PN-S96012;1997 „Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszenie podłoża z gruntu stabilizowanego cementem” grubość
warstwy 10 cm – istniejące podłoże gruntowe – grupa nośności G3, zagęszczone do wskaźnika ls=1,03.

Roboty sanitarne
Instalację kanalizacji sanitarnej zaprojektowana z rur PVC 160 klasy S (SDR 34 SN8) o jednolitej strukturze ścianki w całym
przekroju łączonych za pomocą uszczelki gumowej odpornej na działanie ścieków. Szczegóły w części rysunkowej
opracowania.
Całość rurociągu układać na podsypce piaskowej min 15 cm, w obsypce i zasypce 30 cm ponad lico rury. Rury powinny być
układane kielichami w stronę przeciwną niż kierunek przepływu ścieków. Połączenia powinny mieć możliwość przesunięć
podłużnych z zachowaniem szczelności. Zastosowane uszczelki winny być odporne na działanie kwasów i zasad w zakresie
pH 2 -12 (zgodnie z PN EN 295).
Przejście przez ścianę studni winno być szczelne. Na instalacji projektuje się studzienki rewizyjne. Każda zaprojektowana
studnia tworzywowa zbudowana jest z kinety, rury trzonowej i teleskopu. Studzienki należy posadowić na podsypce z
piasku grubości min. 0,10 cm. Zagęszczenie zasypki wykonywać warstwami o grubości 30 cm do uzyskania współczynnika
zagęszczenia Proctora równy 0.98
Rura trzonowa studni Ø 100 jest połączona pierścieniem uszczelniającym z teleskopem na zakończeniu którego
zamontowany jest właz żeliwny kwadratowym z pokrywą pełną o nośności 40 ton.
Rurę karbowaną poszczególnych studni należy przyciąć do wymaganej wielkości na budowie. Cięcie rury należy wykonać po
środku karbu. Po wyczyszczeniu kinety i posmarowaniu jej środkiem poślizgowym należy wcisnąć rurę karbowaną z
wcześniej nałożoną uszczelką. Dopływ do studni z budynku - przykanalik włączyć w kinetę studni.
Wszystkie przejścia przez ściany studni kanalizacyjnych winny być wykonane jako przejścia szczelne.
Przejście kanalizacją, przykanalikiem - odpływem poziomym z kontenera socjalnego przez ścianę/posadzkę wykonać w rurze
ochronnej.

1.2.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowych i przy realizacji umowy na roboty
związane z wykonaniem zadania wymienionego w pkt. 1.1
1.3.

Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne przy wykonaniu niżej wymienionego zakresu robót.
1.3.1.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:

Wykonanie robót budowlanych z zakresu określonego niżej wymienioną tabelą grup robót :
PSZOK
ROBOTY DROGOWE
Roboty przygotowawcze
Roboty ziemne i rozbiórkowe
Nawierzchnia placu zbrojonego
Nawierzchnia pod place i drogę dojazdową
Krawężniki i obrzeża
Roboty wykończeniowe
WIATA nr 1
ZAGOSPODAROWANIE ERENU
Ogrodzenie
Kanalizacja deszczowa
Sieć kanalizacji deszczowej
Przyłącza do wpustów
Sieć wodociągowa
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Oświetlenie terenu
Kable zalicznikowe NN
Wiata - instalacje elektryczne

1.4.

Określenia podstawowe

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upoważniony organ, stwierdzająca jego przydatność do
stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna określa właściwości techniczne wyrobu na podstawie badań, analiz
obliczeniowych i ocen ekspertów. Uzyskanie aprobaty technicznej jest wymagane dla wyrobów budowlanych krajowych i
zagranicznych, wytwarzanych w celu wbudowania, wmontowania lub zastosowania w obiektach budowlanych, na które nie
ustanowiono Polskiej Normy lub których właściwości różnią się od określonych we właściwej przedmiotowo Polskiej
Normie. Certyfikacja wyrobów – proces polegający na badaniu zgodności wyrobu z Polską Normą lub aprobatą techniczną,
oparty na określonym systemie postępowania certyfikacyjnego, który powinien zostać zakończony wydaniem certyfikatu
(albo odmową) przez akredytowaną jednostkę certyfikującą.
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Certyfikat na znak bezpieczeństwa – dokument wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, przyznający
określonym wyrobom producenta zastrzeżony znak bezpieczeństwa, potwierdzający, że dany wyrób, używany zgodnie z
zasadami określonymi przez producenta, nie stanowi zagrożenia dla życia, zdrowia, mienia i środowiska.
Certyfikat zgodności – dokument wydany przez producenta, który ma certyfikat na produkowane wyroby, uzyskany zgodnie
z systemem certyfikacji i wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż zidentyfikowany wyrób, proces lub
usługa są zgodne z określoną Polską Normą lub właściwymi przepisami prawnymi.
Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta (dostawcy), stwierdzającego na własną odpowiedzialność, że wyrób,
proces lub usługa – nie podlegające obowiązkowej certyfikacji – są zgodne z określoną Polską Normą, aprobatą techniczną
lub innym dokumentem normatywnym.
Dokumentacja budowy – obejmuje decyzję właściwego organu o pozwoleniu na budowę wraz z załączonym (zatwierdzonym tą
samą lub – wyjątkowo – oddzielną decyzją) projektem budowlanym, rysunki i opisy wykonawcze służące realizacji obiektu, operaty
geodezyjne, opracowania (projekty) organizacji budowy, dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu –
także dziennik montażu, książkę obmiarów, protokołów odbiorów częściowych i końcowych.

Dokumentacja projektowa – stanowiąca podstawę do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego obejmuje projekt
budowlany, uzupełniony szczegółowymi rysunkami wykonawczymi i opisami technicznymi, zawierającymi określenie
rodzaju, zakresu i standardu wykonania robót budowlanych – patrz „Założenia wyjściowe do kosztorysowania”.
Dziennik budowy – księga formatu A4 z ponumerowanymi stronami, z kopią, opieczętowana przez właściwy organ w
sposób uniemożliwiający wymianę stron.
Inwestor, po wpisaniu do dziennika budowy informacji identyfikacyjnych o obiekcie budowlanym i osobach, które będą pełnić
funkcje techniczne na budowie, oddaje go wykonawcy w ramach protokolarnego przekazani terenu i dokumentacji budowy.
Dziennik budowy służy do rejestracji przebiegu robót budowlanych oraz wszelkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich
wykonywania, mających znaczenie dla oceny technicznej prawidłowości wykonania robót. Za właściwe prowadzenie dziennika
budowy, bezpieczne przechowywanie go na budowie i udostępnianie osobom uprawnionym do kontroli budowy oraz
dokonywanie zapisów dotyczących przebiegu budowy odpowiada kierownik budowy.

Inwestor (bezpośredni) – osoba fizyczna lub prawna, podejmująca budowę i będąca prawnym uczestnikiem procesu
inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego. Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie i kierowanie
procesem inwestycyjnym lub powierzanie tych czynności, w drodze umowy o zastępstwo inwestycyjne, wyspecjalizowanej
jednostce gospodarczej, zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów budowy i dokonanie zapłaty za
wykonanie robót budowlanych, dostawy inwestycyjne i inne świadczenia na rzecz realizacji inwestycji, zgodnie z umowami.
Inspektor nadzoru – przedstawiciel inwestora (np. inwestor zastępczy) upoważniony przez inwestora do jego
reprezentowania we wszystkich czynnościach inwestorskich w procesie realizacji inwestycji.
Książka obmiaru robót – znormalizowana książka do zapisu ( z kopią) rzeczywistego obmiaru robót budowlanych,
podlegających indywidualnemu rozliczeniu i zapłacie wg faktycznych parametrów rzeczowo-ilościowych oraz zasadzie
wyceny przyjętej w umowie o roboty budowlane. Książka obmiaru jest szczególnie niezbędna do udokumentowania
wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją
lub przebudową obiektów budowlanych. Zapisów do książki obmiaru dokonuje kierownik budowy, a zgodność tego zapisu
ze stanem faktycznym potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego lub sam inwestor. Nadzór budowlany – sprawują
organy nadzoru budowlanego, którymi są:
powiatowy inspektor nadzoru budowlanego,
wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego,
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Do podstawowych zadań nadzoru budowlanego należą:
kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego w trakcie wykonywania robót budowlanych i
utrzymania istniejących obiektów budowlanych,
sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów
budowlanych, kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej,
badanie przyczyny powstania katastrof budowlanych.
Nadzór inwestorski – nadzór nad budową powierzony przez inwestora osobie (osobom) mającej uprawnienia budowlane w
specjalności odpowiadającej zakresowi nadzorowanych robót budowlanych. Nadzór inwestorski polega na reprezentowaniu
interesów inwestora na budowie i wykonaniu bieżącej kontroli jakości i ilości wykonanych robót, udziale w sprawdzeniach i
odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, oraz przy odbiorze
gotowego obiektu budowlanego. Inwestor powierza również inspektorowi nadzoru inwestorskiego zadanie sprawdzenia
rachunków oraz ewentualnie rozliczeń materiałowych i innych świadczeń rzeczowych. Nadzór inwestorski musi być
ustanowiony na budowie obiektów budowlanych wyszczególnionych w odpowiednich przepisach, albo w pozwoleniu na
budowę, ale może być również ustanowiony z własnej inicjatywy inwestora.
Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich wartości kosztorysowej w
przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych
przedmiarem. Obmiar sprawdzający powinien być wykonany w odniesieniu do wszystkich robót zakrywanych i zanikających,
niezależnie od tego, czy są objęte przedmiarem robót. Wyniki obmiaru powinny być wpisane przez kierownika budowy do
książki obmiarów i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Ochrona środowiska – działanie lub zaniechanie działania albo przywrócenie równowagi przyrodniczej przez:
racjonalne kształtowanie środowiska,
racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi,
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przeciwdziałanie lub zapobieganie szkodliwym wpływom na środowisko, powodującym jego zniszczenia,
uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmianę cech fizycznych lub charakteru elementów przyrodniczych,
przywracanie do stanu właściwego elementów przyrodniczych.
Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających, a także
dokonywania prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa
się również odbiór częściowy obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed
zgłoszeniem do odbioru całego gotowego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako odbiór „końcowy”.
Polskie Normy – normy krajowe oznaczone symbolem „PN”, ustalające wymagania oraz określające metody i sposoby
wykonywania czynności w zakresie bezpieczeństwa, podstawowych cech jakościowych, głównych parametrów oraz
warunków projektowania, wykonania, badań i odbioru wyrobu lub robót budowlanych.
Przedmiar robót – opracowanie wchodzących w skład dokumentacji projektowej, zawierające opis robót budowlanych w
kolejności technologicznej ich wykonania z podaniem liczby jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji
projektowej oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych w numerów katalogu, tablicy i
kolumny. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – opracowanie zawierające zbiory wymagań w
zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania dotyczące właściwości
materiałów, sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określenie zakresu prac, które
powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru.
Tablica informacyjna – umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnątrz od strony drogi publicznej, powinna
mieć żółte tło i czarne napisy, zawierająca podstawowe informacje identyfikujące budowę, inwestora, wykonawcę,
kierownika budowy, kierowników robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta pełniącego nadzór autorski,
numery telefonów alarmowych i okręgowego inspektora pracy.
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia
zaplecza budowy.
Usterki – drobne uchybienia w jakości robót i wyrobów budowlanych usuwane przez wykonawcę w toku realizacji budowy,
przed zgłoszeniem gotowego obiektu budowlanego do odbioru albo – najpóźniej – przed podpisaniem protokołu odbioru.
Wady – ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego, lub w okresie rękojmi nieprawidłowości fizyczne
wykonanych robót budowlanych lub dostarczonych wyrobów, które zmniejszają ich wartość lub użyteczność ze względu na
cel określony w umowie, albo wynikający bezpośrednio z ich przeznaczenia.
Wytyczne realizacji inwestycji (WRI) – zwane również „założeniami realizacyjnymi” (ZR), stanowią zbiór informacji i
wymagań inwestora dotyczących realizacji inwestycji budowlanej przez wykonawcę. Poza ogólną charakterystyką
inwestycji, WRI zawierają wskazówki i warunki dotyczące opracowania projektu zagospodarowania terenu (placu) budowy i
projektu organizacji robót, w tym szczególnie robót ziemnych, montażowych i dotyczących zagospodarowania terenu.
Znak bezpieczeństwa – zastrzeżony znak przyznawany zgodnie z zasadą i procedur certyfikacji, potwierdzający, że dany
wyrób, używany zgodnie z zasadami określonymi przez producenta, nie stanowi zagrożenia dla życia,
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy,
metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy
oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty które stanowią przetargową dokumentację
projektową oraz dokumentację wykonawczą (techniczną)
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część umowy, a
wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej
dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności
wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”).
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomić Inwestora, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze
skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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1.5.4.

Zabezpieczenie terenu budowy

Budowa „pod ruchem”
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki
rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie
trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany
przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten
sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia
zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.
Roboty o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i
odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia,
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody
społeczności i innych. W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje
teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr
publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
lokalizację baz, składowisk i dróg dojazdowych,
środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
możliwością powstania pożaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy w
maszynach i pojazdach.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót
albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które
mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora
Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez
jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego. Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne
niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie
budowy, spowodowane jego działalnością.
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Inspektor nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami
nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor nadzoru ani Zamawiający nie
będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od
właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie
będzie powiadamiał Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków
zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są
uwzględnione w cenie kontraktowej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia
do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki
sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań
prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub
urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i
wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem
przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.
1.5.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały,
sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku
gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również
stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia.
MATERIAŁY
2.1.
Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła
zamawiania jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają
zatwierdzenie.
2.2.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złożone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót,
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niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany)
przez Inspektora Nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne
ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem
2.3.
Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.
SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót,
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości
do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jakikolwiek
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś
i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez
Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem
organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny
za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora
Nadzoru. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na
własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
piśmie przez Inspektora Nadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne
czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora nadzoru,
pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Program zapewnienia jakości
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakości. W
programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości
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techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz
ustaleniami. Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
część ogólną opisującą:
organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia
robót, organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
sposób zapewnienia bhp.,
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium,
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów
sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;
część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie
transportu, sposób i procedurę pomiarów i badań,
sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
6.2.

Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i
badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić
wykonanie robót zgodnie z umową.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
6.3.

Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiający.
6.4.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.
6.5.

Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak
niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.
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Inspektor nadzoru powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt.
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru oprze się wyłącznie na
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. Może również zlecić, sam
lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację
zgodności lub certyfikat zgodności z:
Polską Normą lub
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte
certyfikacją określoną w pkt. 1
które spełniają wymogi SST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót będzie
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww.
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają
tych wymagań będą odrzucone.
6.8.

Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone
datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów
robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robót, dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je
przeprowadzał,
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je
przeprowadzał, inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem
stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
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Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary
wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.
Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (2) następujące dokumenty:
pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
protokoły przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, protokoły odbioru robót,
protokoły z narad i ustaleń,
korespondencję na budowie.
Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie
Zamawiającego.
OBMIAR ROBÓT
7.1.
Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora
nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.
7.2.
Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR -ach oraz KNNR- ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej
przedmiarze robót.
7.3.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają
badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
7.4.
Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku
występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów,
którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
ODBIÓR ROBÓT
8.1.

Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
odbiorowi końcowemu
odbiorowi ostatecznemu - po okresie rękojmi i gwarancji.
8.2.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i
uprzednimi ustaleniami.
8.3.

Odbiór końcowy robót

8.3.1. Zasady odbioru końcowego robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających
i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub
robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.3.2. Dokumenty do odbioru końcowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w
trakcie realizacji umowy,
szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ,
opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru
końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie
zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.4.

Odbiór ostateczny ( pogwarancyjny – po okresie rękojmi i gwarancji)

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze
końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie
8.3 „Odbiór końcowy robót”.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ustalenia ogólne
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Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarowa ustaloną dla danej
pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez
Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na
teren budowy,
wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.
Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbędnych
robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osadzenie elementów wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania,
pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin, wykonanie
zaplecza socjalno- biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody. Oczyszczenie i likwidacja stanowisk
roboczych. W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy
zamawiającym, a wykonawca sprawy te musza zostać szczegółowo ustalone w umowie.
9.2.
Warunki umowy i wymagania ogólne B-00.00
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w B-00.00 obejmuje wszystkie
warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.
9.3.
Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdów i organizacji ruchu obejmuje:
opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,
(b)ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
opłaty/dzierżawy terenu,
(d)przygotowanie terenu,
(e)konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,
tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i
świateł,
(b)utrzymanie płynności ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
PRZEPISY ZWIĄZANE




Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414)
Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie (Dz. U nr 75, poz. )
Rozporządzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401)
Rozporządzenie z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)
Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504)
Ustawa z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie warunków bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony, na
których mogą odbywać się mecze piłki nożnej (Dz. U. z dnia 6 lipca 2010r.)
Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktu (Dz. U. Nr 229, poz. 2275)
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 89 poz. 625)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska(Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150)
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Rozporządzenie w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprez masowych oraz minimalnych wymagań
technicznych dla urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk z dnia 28 października 2004r. ( Dz.U.nr 243, poz. 2437)
Rozporządzenie w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych z dnia 16 czerwca
2003r. (Dz. U. Nr 121, poz. 1139)
Rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 11 maja 2006 r.)

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
stosowania wymogów określonych prawem polskim.
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie
wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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DR-0.01.00. ODTWORZENIE I WYZNACZENIE OSI ORAZ PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
GRUPA
45000000-7

KATEGORIA
45233140-2

OPIS
Robot w zakresie nawierzchni dróg

WSTĘP
1.1.
PRZEDMIOT SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru : robót pomiarowych
1.2.
ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.
PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynnościami
umożliwiającymi i mającymi na celu: odtworzenie i wyznaczenie osi oraz punktów wysokościowych
W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą:


Wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,
Uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
Wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
Zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4.
OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w ST 00-00-00 „Wymagania ogólne”.
1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt
trasy.
1.5.
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2.1.

MATERIAŁY
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00-0000„Wymagania ogólne” pkt 2.
Rodzaje materiałów
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym,
słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra.
2.2.
POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH
Wszystkie materiały do wykonania robót określonych w pkt. 1.1. powinny odpowiadać wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
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SPRZĘT
3.1.
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
3.2. SPRZĘT POMIAROWY
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt:
Teodolity lub tachimetry
Niwelatory,
Dalmierze,
Tyczki,
Łaty,
Taśmy stalowe, szpilki.
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.



TRANSPORT
4.1.
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Materiały należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów.
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub
przesuwaniem

5.1.

WYKONYWANIE ROBÓT
SZCZEGÓŁOWE OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, wymaganiami niniejszej specyfikacji,
PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2. ZASADY WYKONYWANIA PRAC POMIAROWYCH
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7).
Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary7 geodezyjne niezbędne do szczegółowego
wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w
wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych.
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z
rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od
rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie
terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego Zaniechanie
powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. Wszystkie
roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników
pomiarów przez Inżyniera.
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia
określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania
robót. Jeżeli znaki pomiarowe zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków
Wykonawcy.
5.3. SPRAWDZENIE WYZNACZENIA PUNKTÓW GŁÓWNYCH OSI TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH Punkty
wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali
drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą
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robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może
przekraczać 500 m.
Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna wynosić
500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego
konfiguracji. Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących
budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków
betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie.
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był
mniejszy od 4mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. Repery robocze
powinny być wyposażone w dodatkowa oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy
reperu i jego rzędnej.
5.4. ODTWORZENIE OSI TRASY
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne, przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji
projektowej. Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości
zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej, niż co 50 metrów.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie może
być większe niż 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla pozostałych dróg. Rzędne niwelety
punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w
dokumentacji projektowej.
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów* wymienionych w pkt 2.2.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST 00-00-00 „Wymagania ogólne”.
6.2. KONTROLA, JAKOŚCI PRAC POMIAROWYCH
Kontrolę, jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy
prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie
z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót.
7.1.2. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg
ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.

8.1.

ODBIÓR ROBÓT
SZCZEGÓŁOWE ZASADY ODBIORU ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora , jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
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9.1.
SZCZEGÓŁOWE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,
wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi
kosztami, koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1
POLSKIE NORMY
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-l. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGiK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna. GUGiK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne. GUGiK 1983.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
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DR-1.00.00. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
GRUPA
45000000-7

KATEGORIA
45233140-2

OPIS
Robot w zakresie nawierzchni dróg

WSTĘP
1.1.
PRZEDMIOT SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru : robót rozbiórkowych
1.2.
ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.
PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
robót występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych robót wchodzą:
rozebranie nwierzchni z płyt betonowych
rozebranie ścieków betonowych

wywiezienie materiałów rozbiórkowych
1.4.
OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w ST 00-00-00 „Wymagania ogólne”.
1.5.
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2.1.

MATERIAŁY
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00-0000„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2.
POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH
Wszystkie materiały do wykonania robót określonych w pkt. 1.1. powinny odpowiadać wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
SPRZĘT
3.1.
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
3.2. SPRZĘT DO ROZBIÓRKI
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów może być wykorzystany
sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera
Spycharki,
Ładowarki,
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Samochody ciężarowe,
Zrywarki.
Młoty pneumatyczne,
Piły mechaniczne,
Frezarki nawierzchni,
Koparki.
TRANSPORT
4.1.
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Materiały należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów.
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub
przesuwaniem
Materiały uzyskane z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy i jego obowiązkiem jest ich odwiezienie
na wysypisko śmieci i pokrycie wszelkich opłat z tym związanych

5.1.

WYKONYWANIE ROBÓT
SZCZEGÓŁOWE OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, wymaganiami niniejszej specyfikacji,
PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2. WYKONANIE ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH
Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodzeń obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazanych przez Inżyniera.
Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej. Inżynier może
polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk
materiałów.
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub przez
Inżyniera. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania
zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je
na miejsce określone w SST lub wskazane przez Inżyniera.
Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu
budowy.
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W
szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w SST
D-02.00.00 „Roboty ziemne".
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST 00-00-00 „Wymagania ogólne”.
6.1.1. Kontrola, jakości robót rozbiórkowych
Kontrola, jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.
6.1.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną
odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Wszystkie roboty, które wykazują
większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez
Wykonawcę na jego koszt.
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Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu
na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót.

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest:
dla krawężnika - m (metr),
dla obrzeży – m ( metr)
dla nawierzchni z kostki brukowej betonowej ( metr kwadratowy ) dla
nawierzchni chodnika z płytek betonowych ( metr kwadratowy ) dla
nawierzchni z betonu cementowego ( metr kwadratowy )
7.1.2. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg
ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.

8.1.

ODBIÓR ROBÓT
SZCZEGÓŁOWE ZASADY ODBIORU ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora , jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.
SZCZEGÓŁOWE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,
wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi
kosztami, koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 POLSKIE NORMY
1. PN-S-0225
Drogi samochodowe .Roboty ziemne Wymagania i badania
2. BN-77/8931-12
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw
22

autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
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DR-4.01.01. KORYTOWANIE, PROFILOWANIE ORAZ ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
GRUPA
45000000-7

KATEGORIA
45233140-2

OPIS
Robot w zakresie nawierzchni dróg

WSTĘP
1.1.
PRZEDMIOT SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru : korytowania, profilowania oraz zagęszczania podłoża
1.2.
ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.
PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
robót występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych robót wchodzą:
Korytowanie pod nawierzchnie
Profilowanie i zagęszczanie podłoża
1.4.
OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w ST 00-00-00 „Wymagania ogólne”.
1.5.
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2.1.

MATERIAŁY
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00-0000„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2.
POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH
Wszystkie materiały do wykonania robót określonych w pkt. 1.1. powinny odpowiadać wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
SPRZĘT
3.1.
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
Równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może
dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
Koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),
Walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.
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TRANSPORT
4.1.
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Materiały należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów.
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub
przesuwaniem
WYKONYWANIE ROBÓT
5.1.
SZCZEGÓŁOWE OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, wymaganiami niniejszej specyfikacji,
PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania konta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio
przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do
wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania konta w planie i profilu powinny być wcześniej
przygotowane. Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny
sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie
sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych, niż co 10 metrów.
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są
roboty i do trudności jego odspojenia.
Konto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na
poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez
Inżyniera.
Grunt odspojony w czasie wykonywania konta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera.
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4.
5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń.
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były, o co
najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do
profilowania.
Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy
grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania
wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia,
określonych w tablicy 1.
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik
zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
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W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania
zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i
wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu
odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od 20% do +10%.
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez
Inżyniera.
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej
warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli
zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST 00-00-00 „Wymagania ogólne”.
6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i
wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2.

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża)
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i
-5 cm.
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża)
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Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN68/8931-04 [4].·
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją
± 0,5%.
6.2.5. Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi
nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż + 5 cm.
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża)
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien być
niniejszy od podanego w tablicy 1.
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość
stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] nie
powinna być większa od 2,2.
Wilgotność w czasie zagęszczania należ} 7 badać według PN-B-06714-17 [2] . Wilgotność gruntu podłoża
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%.
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża)
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie
6.2 Powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości, co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne
zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót.
7.1.2. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg
ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.

8.1.

ODBIÓR ROBÓT
SZCZEGÓŁOWE ZASADY ODBIORU ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora , jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.
SZCZEGÓŁOWE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną
dla danej pozycji kosztorysu.
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,
wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi
kosztami, koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 POLSKIE NORMY
PN-B-04481Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
PN-/B-06714-17 ·Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
BN-68/8931-04 ·Drogi samochodowe.
BN-77/8931-12 ·Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
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DR-4.05.01. PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
GRUPA
45000000-7

KATEGORIA
45233140-2

OPIS
Robot w zakresie nawierzchni dróg

WSTĘP
1.1.
PRZEDMIOT SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru : robót wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem
1.2.
ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.
PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
robót występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych robót wchodzą:
1.4.
OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w ST 00-00-00 „Wymagania ogólne”.
1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, która po osiągnięciu właściwej wytrzymałości na ściskanie, stanowi fragment
nośnej części nawierzchni drogowej.
1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby również
dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilościach.
1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zagęszczona i stwardniała w wyniku
ukończenia procesu wiązania cementu.
1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie
potrzeby dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych
ilościach, zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu.
1.4.5. Podłoże gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, na której układana jest warstwa podbudowy.
1.5.
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2.1.

MATERIAŁY
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00-0000„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2.
POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH
Wszystkie materiały do wykonania robót określonych w pkt. 1.1. powinny odpowiadać wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.

Cement

Należy stosować cement portlandzki CEM I klasy 32,5N, portlandzki z dodatkami CEM II klasy 32,5N lub
hutniczy CEM III klasy 32,5N wg PN-EN-197-1 [11]. Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.
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Tablica 1.
Lp.
1.

2.
3.
4.

Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu wg PN- EN-197-1 [11].
Właściwości

Klasa cementu
32.5N

Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niż:
- cement portlandzki bez dodatków
- cement hutniczy
- cement portlandzki z dodatkami
Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niż:
Czas wiązania:
- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min.
Stałość objętości, mm, nie więcej niż:

16
16
16
32.5
75
10

Cement używany do stabilizacji powinien być sypki, bez zawartości grudek. W normalnych warunkach czas
przechowywania cementu nie powinien przekraczać trzech miesięcy. Cement zawierający grudki lub
przechowywany na budowie dłużej niż 3 miesiące może być użyty za zgodą Kierownika Projektu, gdy zaroby
próbne wykażą zadowalającą wytrzymałość na ściskanie i zadowalającą mrozoodporność. Badania cementu
należy wykonać zgodnie z PN-EN-196-1, 3, 6, 7. Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z
BN-88/6731-08 [19].
2.3.

Grunty

Przydatność gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem należy ocenić na podstawie wyników
badań laboratoryjnych, wykonanych według metod podanych w PN-S-96012 [17]. Do wykonania ulepszonego
podłoża z gruntów stabilizowanych cementem należy stosować grunty spełniające wymagania podane w tablicy
Grunt można uznać za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań laboratoryjnych wykażą,
że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek gruntu stabilizowanego są zgodne z wymaganiami
określonymi w tab. 4.
Tablica 2. Wymagania dla gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem wg PN-S-96012 [17].
Lp.
Właściwości
Wymagania
1.

Uziarnienie
a) ziaren przechodzących przez sito # 50mm, % (mm), nie mniej niż:
b) ziaren przechodzących przez sito # 25mm, % (mm), powyżej
c) ziaren przechodzących przez sito # 4mm, % (mm), powyżej
d) cząstek mniejszych od 0,002mm, % (mm), poniżej

Badania
według

100
85

2.

Granica płynności, % (mm), nie więcej niż:

50
20
40

3.

Wskaźnik plastyczności, % (mm), nie więcej niż:

15

4.

Odczyn pH

5.

Zawartość części organicznych, % (mm), nie więcej niż:

2

6.

Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3, % (mm), nie więcej niż:

1

od 5 do 8

PN-B04481 [2]

PN-B04481 [2]
PN-B04481 [2]
PN-B04481 [2]
PN-B04481 [2]
PN-B06714-28
[6]
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Grunty niespełniające wymagań określonych w tablicy 2, mogą być poddane stabilizacji po uprzednim
ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiołami lotnymi. Grunty o granicy płynności 40 - 60% i
wskaźniku plastyczności 15 - 30% mogą być stabilizowane cementem dla ulepszonego podłoża pod warunkiem
użycia specjalnych maszyn, umożliwiających ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.
Zaleca się użycie gruntów o:
wskaźniku piaskowym 20 - 50, wg BN-64/8931-01 [20]
zawartości ziaren pozostających na sicie # 2mm - co najmniej 30%
zawartości ziaren przechodzących przez sito 0,075mm - nie więcej niż 15%
Decydującym sprawdzianem przydatności gruntu do stabilizacji cementem są wyniki wytrzymałości na ściskanie
próbek gruntu stabilizowanego cementem.
2.4.

Kruszywa

Do stabilizacji cementem należy stosować kruszywa naturalne: piaski, pospółki i żwiry albo mieszankę
tych kruszyw, spełniające wymagania podane w tablicy 3.
Tablica 3.
Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem.
Lp.
Właściwości
Wymagania
1. Uziarnienie:
a) ziaren pozostających na sicie # 2mm, %, nie mniej niż:
30
b) ziaren przechodzących przez sito 0,075mm, %, nie więcej niż:
15
2. Zawartość części organicznych, barwa cieczy nad kruszywem nie
barwa
ciemniejsza niż:
wzorcowa
3. Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej niż:
0.5
4.

Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3, %, poniżej:

1

Badania według
PN-B-06714-15
[4]
PN-B-06714-26
[5]
PN-B-06714-12
[3]
PN-B-06714-28
[6]

Kruszywo można uznać za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań laboratoryjnych
wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek kruszywa stabilizowanego będą zgodne z
wymaganiami określonymi w punkcie 6.2. niniejszej Specyfikacji.
Wszystkie kruszywa powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez Kierownika
Projektu. Kruszywa, które nie spełnią wymagań określonych w punkcie 2.4. niniejszej Specyfikacji zostaną
odrzucone.
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio po
dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na terenie budowy, to powinno być
ono składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczających
przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów kruszyw.
2.5.

Woda
Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielęgnacji
wykonanej warstwy powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badań laboratoryjnych można
stosować wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł nie może być użyta do momentu
jej przebadania, zgodnie z wyżej podaną normą lub do momentu porównania wyników wytrzymałości na
ściskanie próbek wykonanych z wodą wątpliwą i z wodą wodociągową. Brak różnic potwierdza przydatność
wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.
2.6.

Dodatki ulepszające

Przy stabilizacji gruntów cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje się następujące dodatki
ulepszające:
wapno wg PN-B-30020 [12]
popioły lotne wg PN-S-96035 [18]
chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15]
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Za zgodą Kierownika Projektu mogą być stosowane inne dodatki o sprawdzonym działaniu, posiadające
aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę.
2.7.

Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem

W zależności od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymałość gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], powinna spełniać wymagania określone w tablicy 4.
Tablica 4.

Wymagania dla gruntów lub kruszyw stabilizowanych cementem.
Lp

Właściwości

Wymagania

Dla stabilizacji Rm = 2,5 MPa
1

Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach, MPa

1,0 – 1,6

2
3

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa
Wskaźnik mrozoodporności, %,

1,5 – 2,5
0,6

4
5

Dla stabilizacji Rm = 1,5 MPa
Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach, MPa
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa

0,5 – 1,5

6

Wskaźnik mrozoodporności, %,

0,6

Podbudowa pomocnicza dla KR4

2.8.

7

Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach, MPa

1,6 – 2,2

8

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa

2,5 – 5,0

9

Wskaźnik mrozoodporności, %,

0,7

Preparaty do pielęgnacji warstwy

W przypadku stosowania do pielęgnacji warstwy preparatów powłokotwórczych muszą one posiadać
Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM i atest producenta.
SPRZĘT
3.1.
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
3.2.

Sprzęt do wykonania robót

Do wykonania warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem, należy stosować:
mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszania gruntu ze spoiwami
spycharek, równiarek do spulchniania gruntu
ciężkich szablonów do wyprofilowania warstwy
rozsypywarek wyposażonych w osłony przeciwpylne i szczeliny o regulowanej szerokości do
rozsypywania spoiw
przewoźnych zbiorników na wodę, wyposażonych w urządzenia do równomiernego i kontrolowanego
dozowania wody
walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania
zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania w
miejscach trudnodostępnych.
Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, należy stosować:
wytwórnie stacjonarne wyposażone w dozatory wagowe dla kruszywa i cementu oraz objętościowe
dla wody,
układarek lub równiarek do rozkładania mieszanki
walce gładkie, wibracyjne lub ogumione do zagęszczania,
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zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania w
miejscach trudnodostępnych.
TRANSPORT
4.1.
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Materiały należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów.
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub
przesuwaniem
4.2.

Transport materiałów

Kruszywo może być przewożone dowolnymi środkami transportowymi, gwarantującymi zabezpieczenie przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami.
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [19] z zastosowaniem cementowozów. W
czasie transportu i przeładunku cement nie może ulec zawilgoceniu.
Woda może być dostarczana do wytwórni wodociągiem lub cysternami.
Transport mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania powinien odbywać się w sposób zapobiegający
rozsegregowaniu mieszanki oraz utarcie wilgotności lub przewilgoceniu.
Do transportu mieszanki należy stosować samochody samowyładowcze o konstrukcji i ładowności
dostosowanej do bezpośredniego wyładunku mieszanki do układarki oraz samochody o mniejszej ładowności w
przypadku wykonywania poszerzeń.

5.1.

WYKONYWANIE ROBÓT
SZCZEGÓŁOWE OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, wymaganiami niniejszej specyfikacji,
PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.

Warunki atmosferyczne

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie może być wykonywana wtedy, gdy podłoże
jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem,
0
jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 2 C w czasie najbliższych 7
dni.
5.3.

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji D-02.00.00 "Roboty
ziemne". Podłoże (grunt nasypowy lub warstwa mrozoochronna) należy oczyścić ze wszelkich zanieczyszczeń
oraz sprawdzić jego cechy geometryczne i zagęszczenie. Jeżeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa z
cementem ma być układana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy należy ustawić na podłożu
prowadnice w taki sposób, aby wyznaczały one ściśle linie krawędzi układanej warstwy według Dokumentacji
Projektowej. Wysokość prowadnic powinna odpowiadać grubości warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa z
cementem, w stanie niezagęszczonym. Prowadnice powinny być ustawione stabilnie, w sposób wykluczający
ich przesuwanie się pod wpływem oddziaływania maszyn użytych do wykonania warstwy.
5.4.

Projektowanie składu mieszanki gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

Na co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien dostarczyć Kierownikowi Projektu do
akceptacji projekt składu mieszanki oraz próbki kruszywa i cementu pobrane w obecności Kierownika Projektu.
Projekt składu mieszanki powinien być opracowany w oparciu o:
wyniki badań kruszyw i gruntu,
wyniki badań cementu według metod określonych w PN- EN-196-1,3,6,7,
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wyniki badań wytrzymałości i mrozoodporności gruntu stabilizowanego cementem według metod
podanych w PN-S-96012/1977 [8] oraz wymagań niniejszej Specyfikacji,
w przypadkach wątpliwych, wyniki badania jakości wody wg PN-88/B-32250.
skład mieszanki (proporcje wagowe różnych składników),
wymaganą zawartość cementu w mieszance,
wymaganą zawartość wody w mieszance, odpowiadającą wilgotności optymalnej gruntu
z cementem,
wyniki badań wytrzymałości i mrozoodporności kruszywa stabilizowanego cementem według
metod podanych w PN-S-96012/1977 oraz wymagań niniejszej Specyfikacji
w przypadkach wątpliwych, wyniki badania jakości wody wg PN-EN 1008:2004 [6].
Skład mieszanki cementowo-gruntowej i cementowo-kruszywowej
Zawartość cementu w mieszance nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 5. Zaleca się taki dobór
mieszanki, aby spełnić wymagania wytrzymałościowe określone w tablicy 4, przy jak najmniejszej zawartości
cementu.
Tablica 5.

Maksymalna zawartość cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub

w mieszance kruszywa stabilizowanego cementem dla poszczególnych
warstw ulepszonego podłoża i podbudowy

Lp. Kategoria
ruchu
1
KR 2 - KR 6
2
KR 4

Maksymalna zawartość cementu, % w stosunku do masy
suchego gruntu
Ulepszone podłoże
Podbudowa pomocnicza
8
6

Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według normalnej próby

Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancją +10%, -20% jej wartości. Zaprojektowany skład mieszanki
powinien zapewniać otrzymanie w czasie budowy właściwości gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
zgodnych z wymaganiami określonymi w tablicy 4.
5.5

Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem

5.5.1. Stabilizacja metodą mieszania na miejscu
Do stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu można użyć specjalistycznych mieszarek wieloprzejściowych
lub jednoprzejściowych albo maszyn rolniczych. Grunt przewidziany do stabilizacji powinien być spulchniony i
rozdrobniony.
Po spulchnieniu gruntu należy sprawdzić jego wilgotność i w razie potrzeby ją zwiększyć w celu ułatwienia
rozdrobnienia. Woda powinna być dozowana przy użyciu beczkowozów zapewniających równomierne i
kontrolowane dozowanie.
Wraz z wodą można dodawać do gruntu dodatki ulepszające rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy.
Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości, grunt
powinien być osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody.
Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu należy dodać i przemieszać z gruntem dodatki ulepszające, np. wapno
lub popioły lotne, w ilości określonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich użycie jest przewidziane w tejże
recepcie. Cement należy dodawać do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilości ustalonej w
recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszające powinny być dodawane przy użyciu rozsypywarek
cementu lub w inny sposób zaakceptowany przez Kierownika Projektu.
Grunt powinien być wymieszany z cementem w sposób zapewniający jednorodność na określoną głębokość,
gwarantującą uzyskanie projektowanej grubości warstwy po zagęszczeniu. W przypadku wykonywania
stabilizacji w prowadnicach, szczególną uwagę należy zwrócić na jednorodność wymieszania gruntu w obrębie
skrajnych pasów o szerokości 30 - 40cm, przyległych do prowadnic.
Po wymieszaniu gruntu z cementem należy sprawdzić wilgotność mieszanki. Jeżeli jej wilgotność jest mniejsza
od optymalnej o więcej niż 20%, należy dodać odpowiednią ilość wody i mieszankę ponownie dokładnie
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wymieszać. Wilgotność mieszanki przed zagęszczeniem nie może różnić się od wilgotności optymalnej o więcej
niż +10%, -20% jej wartości.
Czas od momentu rozłożenia cementu na gruncie do momentu zakończenia mieszania nie powinien być dłuższy
od 2 godzin.
Po zakończeniu mieszania należy powierzchnię warstwy wyrównać i wyprofilować do wymaganych w Dokumentacji
Projektowej rzędnych oraz spadków poprzecznych i podłużnych. Do tego celu należy użyć równiarek i wykorzystać
prowadnice podłużne, układane każdorazowo na odcinku roboczym. Od użycia prowadnic można odstąpić przy
zastosowaniu specjalistycznych mieszarek i technologii gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu
zgody Kierownika Projektu. Po wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy. Zagęszczenie
należy przeprowadzić w sposób określony w p. 5.8.
5.5.2. Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych
Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane w ilości określonej w
recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego
dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objętościowego dozowania wody.
Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile krótszy czas mieszania nie
zostanie dozwolony przez Kierownika Projektu po wstępnych próbach. W mieszarkach typu ciągłego prędkość
podawania materiałów powinna być ustalona i na bieżąco kontrolowana w taki sposób, aby zapewnić
jednorodność mieszanki.
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i -20% jej wartości. Przed
ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć wodą.
Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek. Grubość
układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu.
Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków podłużnych i
poprzecznych. Przy użyciu równiarek do rozkładania mieszanki należy wykorzystać prowadnice, w celu
uzyskania odpowiedniej równości profilu warstwy. Od użycia prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu
technologii gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgody Kierownika Projektu. Po
wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy.
5.6

Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem

Podbudowę z kruszywa stabilizowanego cementem należy wykonać zgodnie z Dokumentacją
Projektową
Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek, a na
poszerzeniach przy pomocy układarek przystosowanych do układania bocznego. W przypadku wykonywania
wąskich poszerzeń dopuszcza się układanie ręczne wzdłuż linek prowadzących. Grubość układania mieszanki
powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu.
Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków podłużnych i
poprzecznych. Do rozkładania mieszanki należy wykorzystać prowadnice lub linki prowadzące. Jeśli podłoże jest
suche to przed ułożeniem mieszanki należy podłoże zwilżyć wodą.
5.7.

Grubość warstwy

Grubość poszczególnych warstw podbudowy i ulepszonego podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu zgodnie z
Dokumentacją Projektową.
5.8.

Zagęszczanie

Zagęszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem należy prowadzić przy użyciu walców
gładkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie uzgodnionym z Kierownikiem Projektu. Zagęszczanie
podbudowy oraz ulepszonego podłoża o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i przesuwać
pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w stronę osi jezdni. Zagęszczenie warstwy o jednostronnym
spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi,
częściowo nakładającymi się, w stronę wyżej położonej krawędzi.
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Pojawiające się w czasie zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszą być
natychmiast naprawiane przez wymianę mieszanki na pełną głębokość, wyrównanie i ponowne zagęszczenie.
Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd.
W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zagęszczania i obróbki powierzchniowej muszą być
zakończone nie później niż w ciągu 2 godzin, licząc od momentu rozpoczęcia mieszania gruntu z cementem. Po
tym czasie niedopuszczalny jest żaden ruch budowlany na powierzchni ułożonej warstwy aż do 7 dni od
ułożenia. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki określonego wg
BN-77/8931-12 [25] nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 [17] i Specyfikacji.
Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych podłużnych i
poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych. Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas
zagęszczania lub w inny sposób wadliwe, muszą być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość,
wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te są wykonywane na
koszt Wykonawcy.
5.9.

Pielęgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

Warstwa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem powinna być poddana pielęgnacji polegającej na
zabezpieczeniu jej powierzchni przed utratą wilgotności.
Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów:
2
skropienie warstwy emulsją asfaltową, albo asfaltem D200 lub D300 w ilości 0,5 - 1,0 kg/m
skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi aprobatę techniczną wydaną przez
uprawnioną jednostkę, po uprzednim zaakceptowaniu ich użycia przez Kierownika Projektu
utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie co najmniej 7 dni
przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, i ułożoną na zakład o szerokości co
najmniej 30cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr
przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w czasie
co najmniej 7 dni.
Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały przeznaczone do pielęgnacji mogą
być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Kierownika Projektu. Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów
i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu.
Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie za zgodą Kierownika Projektu.
5.10.

Odcinek próbny

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:
stwierdzenia czy sprzęt budowlany do spulchnienia, mieszania, rozkładania i zagęszczania jest właściwy
określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości
warstwy po zagęszczeniu
określenia potrzebnej liczby przejść walców do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia warstwy
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć materiałów oraz sprzętu takich, jakie będą stosowane do
wykonywania podbudowy lub ulepszonego podłoża. Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić 400 2
800m . Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Kierownika Projektu.
Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy lub ulepszonego podłoża po zaakceptowaniu
odcinka próbnego przez Kierownika Projektu.
5.11.

Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podłoża

Podbudowa i ulepszone podłoże po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinny być
utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Kierownika Projektu,
gotową podbudowę lub ulepszone podłoże do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego podłoża obciąża Wykonawcę
robót.
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Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy lub ulepszonego podłoża
uszkodzonych wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu i śniegu oraz mróz.
Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, jeżeli
wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podłoża. Warstwa stabilizowana cementem
powinna być przykryta przed zimą warstwą nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczącym działaniem
czynników atmosferycznych w inny sposób zaakceptowany przez Kierownika Projektu.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST 00-00-00 „Wymagania ogólne”.
6.2.

Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić właściwości materiałów i sporządzić receptę zgodnie z
wymaganiami punktu 2. i przedstawić Kierownikowi Projektu w celu akceptacji.
6.3.

Badania w czasie robót

6.3.1.

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy lub ulepszonego
podłoża stabilizowanych cementem podano w tablicy 6.
Tablica 6.
Częstotliwość badań i pomiarów.
Częstotliwość badań
Minimalna liczba
Maksymalna powierzchnia
Lp.
Wyszczególnienie badań
badań na
pdbudowy i ulepszonego
dziennej działce podłoża przypadająca na jedno
roboczej
badanie
1. Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
2. Wilgotność mieszanki gruntu lub kruszywa z
cementem
2
1)
600m
2
3. Rozdrobnienie gruntu
2)
4. Jednorodność i głębokość wymieszania
5. Zagęszczenie warstwy
2
6. Grubość podbudowy lub ulepszonego podłoża
3
400m
7. Wytrzymałość na ściskanie
2
400m
- 7 i 28-dniowa przy stabilizacji cementem
6 próbek
3)
8. Mrozoodporność
przy projektowaniu i w przypadkach wątpliwych
9. Badanie cementu
przy projektowaniu składu mieszanki i przy każdej
zmianie
10. Badanie wody
dla każdego wątpliwego źródła
11. Badanie właściwości gruntu lub kruszywa
dla każdej partii i przy każdej zmianie rodzaju
gruntu lub kruszywa
Badanie wykonuje się dla gruntów spoistych
Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu
Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem
6.3.2. Uziarnienie gruntu lub kruszywa
Próbki do badań należy pobierać z mieszarek lub z podłoża przed podaniem cementu. Uziarnienie kruszywa lub
gruntu powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji pkt. 2.3. i 2.4.
6.3.3. Wilgotność mieszanki gruntu lub kruszywa z cementem
Wilgotność mieszanki powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w projekcie składu tej mieszanki,
z tolerancją +10% i –20% jej wartości.
6.3.4.

Rozdrobnienie gruntu
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Grunt powinien być spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaźnik rozdrobnienia był co najmniej równy 80%
(przez sito o boku 4 mm powinno przejść 80% gruntu).
6.3.5. Jednorodność i głębokość wymieszania
Jednorodność wymieszania gruntu z cementem polega na ocenie wizualnej jednolitego zabarwienia mieszanki.
Głębokość wymieszania mierzy się w odległości min. 0,5m od krawędzi podbudowy czy ulepszonego podłoża.
Głębokość wymieszania powinna być taka, aby grubość warstwy po zagęszczeniu była równa projektowanej.
6.3.6. Zagęszczenie warstwy
Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,00
oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 [25].
6.3.7. Grubość podbudowy lub ulepszonego podłoża
Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odl., co najmniej 0,5m od krawędzi.
Grubość warstwy nie może różnić się od projektowanej o więcej niż 1cm.
6.3.8. Wytrzymałość na ściskanie
Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 8cm. Próbki do badań
należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozłożonej przed jej zagęszczeniem.
Próbki w ilości 6 sztuk należy formować i przechowywać zgodnie z normą PN-S-96012 [17]. Trzy próbki należy
badać po 7 lub 14 dniach oraz po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być
zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji.
6.3.9. Mrozoodporność
Wskaźnik mrozoodporności określany przez spadek wytrzymałości na ściskanie próbek poddawanych cyklom
zamrażania i odmrażania powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji tablicy 4.
6.3.10. Badanie cementu
Dla każdej dostawy cementu Wykonawca powinien określić właściwości podane w Specyfikacji dotyczących
poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża.
6.3.11. Badanie wody
W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody wg PN-B-32250 [13].
6.3.12. Badanie właściwości gruntu lub kruszywa
Właściwości gruntu lub kruszywa należy badać przy każdej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa. Właściwości
powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w Specyfikacji dotyczących poszczególnych rodzajów
podbudów i ulepszonego podłoża.
6.4.

Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podłoża

6.4.1.

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Tablica 7.

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych
podbudowy i ulepszonego podłoża stabilizowanego cementem.
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Lp.
1.

Badania
1) 2)
Szerokość ulepszonego podłoża

Częstotliwość badań
częstotliwość zgodna z przekrojami poprzecznymi wg
Dokumentacji Projektowej
1) 2)
2.
Spadki poprzeczne
częstotliwość zgodna z przekrojami poprzecznymi wg
Dokumentacji Projektowej
3.
Rzędne wysokościowe
niwelacja 3 punktów (w osi i na brzegach warstwy)
z częstotliwością wg Dokumentacji Projektowej
1) 2)
4.
Ukształtowanie osi w planie
współrzędne osi ze skokiem wg Dokumentacji
Projektowej
) 2)
5.
Grubość
niwelacja 3 punktów (w osi i na brzegach warstwy)
z częstotliwością wg Dokumentacji Projektowej
6
Równość podłużna
w sposób ciągły albo co 20 m łatą na każdym pasie ruchu
7
Równość poprzeczna
10 razy na 1 km
Wyniki pomiarów geodezyjnych należy przekazać w formie numerycznej zaakceptowanej przez Kierownika
Projektu
Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach
głównych łuków poziomych.

6.4.2. Szerokość podbudowy i ulepszonego podłoża
Szerokość podbudowy i ulepszonego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż
+10cm, -5cm. Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości
warstwy wyżej leżącej o wartość wskazaną w Dokumentacji Projektowej.
6.4.3. Równość podbudowy i ulepszonego podłoża
Nierówności podłużne wzmacnianego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą w osi każdego pasa ruchu
zgodnie z BN-68/8931-04 z częstotliwością podaną w tablicy 7.Nierówności poprzeczne podbudowy należy
mierzyć 4-metrową łatą z częstotliwością podaną w tablicy 7. Nierówności nie powinny przekraczać 15 mm. W
przypadku wąskich poszerzeń długość łaty należy dostosować do ich szerokości.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża
Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z
tolerancją 0,5%.
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy i ulepszonego podłoża
Różnice pomiędzy rzędnymi podbudowy i ulepszonego podłoża a rzędnymi projektowanymi nie powinny
przekraczać +1cm, -2cm.
6.4.6. Ukształtowanie osi ulepszonego podłoża
Oś ulepszonego podłoża w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 5cm.
6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża
Grubość warstwy należy mierzyć, przez wykonanie otworów na całą jej głębokość, w odległości, co najmniej 0,5
m od krawędzi, po zagęszczeniu warstwy. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości ulepszonego
podłoża nie powinny przekraczać ±1cm.
6.5.

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego
podłoża

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonego podłoża
Jeżeli po wykonaniu badań na stwardniałej podbudowie lub ulepszonym podłożu stwierdzi się, że odchylenia
cech geometrycznych przekraczają wielkości określone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na całą grubość i
ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza się inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy,
o ile zostanie on zaakceptowany przez Kierownika Projektu.
Jeżeli szerokość podbudowy lub ulepszonego podłoża jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż
5cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien poszerzyć podbudowę lub
39

ulepszone podłoże przez zerwanie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu i wbudowanie
nowej mieszanki. Nie dopuszcza się mieszania składników mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona
na własny koszt.
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy i ulepszonego podłoża
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę podbudowy i
ulepszonego podłoża przez zerwanie wykonanej warstwy, usunięcie zerwanego materiału i ponowne wykonanie
warstwy o odpowiednich właściwościach i o wymaganej grubości. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po
wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niewłaściwa wytrzymałość podbudowy i ulepszonego podłoża
Jeżeli wytrzymałość średnia próbek będzie mniejsza od dolnej granicy określonej w Specyfikacji, to warstwa
wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nową o odpowiednich właściwościach na koszt
Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót.

8.1.

ODBIÓR ROBÓT
SZCZEGÓŁOWE ZASADY ODBIORU ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora , jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.
SZCZEGÓŁOWE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,
wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi
kosztami, koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1
POLSKIE NORMY
1. PN-EN-196-1
Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości.
PN-EN-196-3
Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości.
PN-EN-196-6
Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
PN-EN-196-7
Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania próbek
cementu.
2. PN-88/B-04481
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
PN-76/B-06714-12Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych.
PN-91/B-06714-15Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.
PN-78/B-06714-26Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń
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organicznych.
PN-78/B-06714-28Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą
bromową.
7. PN-B-06714-37
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.
8. PN-B-06714-38
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu wapniowego.
9. PN-B-06714-39
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego.
10. PN-B-06714-42
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles.
PN-EN-197-1Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteri zgodności dot. cementów powszechnego uzytku.
12. PN-B-30020
Wapno.
13. PN-B-32250
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
14. PN-C-84038
Wodorotlenek sodowy techniczny.
15. PN-C-84127
Chlorek wapniowy techniczny.
16. PN-S-96011
Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntów wapnem do celów drogowych.
17. PN-S-96012
Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego
cementem.
18. PN-S-96035
Drogi samochodowe. Popioły lotne.
19. BN-88/6731-08
Cement. Transport i przechowywanie.
20. BN-64/8931-01
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego.
BN-64/8931-02Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża
przez obciążenie płytą.
22. BN-68/8931-04
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
23. PN-S-02205
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-73/8931-10Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika aktywności pucolanowej popiołów lotnych z
węgla kamiennego.
25. BN-77/8931-12
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
BN-71/8931-10Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntów stabilizowanych aktywnymi popiołami lotnymi.
Instrukcja CZDP 1980 "Badanie wskaźnika aktywności żużla granulowanego".
Wytyczne MK CZDP "Stabilizacja kruszyw i gruntów żużlem wielkopiecowym granulowanym
Warszawa 1979r.
29. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM – 1997r.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
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DR-5.03.15. WZMOCNIENIE PODŁOŻA Z GEOWŁÓKNINY

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
GRUPA
45000000-7

KATEGORIA
45233140-2

OPIS
Robot w zakresie nawierzchni dróg

WSTĘP
1.1.
PRZEDMIOT SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru : robót związanych ze wzmocnieniem podłoża geowłókniną
1.2.
ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.
PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
robót występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych robót wchodzą:
1.4.
OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w ST 00-00-00 „Wymagania ogólne”.
Geowłóknina – produkt wytworzony metodą igłowania mechanicznego z polipropylenowych włókien ciągłych,
stabilizowanych przeciw promieniowaniu UV, charakteryzujący się wysoką odpornością na uszkodzenia przy
wbudowywaniu oraz dobrą wodoprzepuszczalnością.
1.5.
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2.1.

MATERIAŁY
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00-0000„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2.
POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH
Wszystkie materiały do wykonania robót określonych w pkt. 1.1. powinny odpowiadać wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.3. Geowłóknina TS
Geowłóknina TS stosowana w robotach ziemnych, wzmocnieniu podłoża nawierzchni powinna być wykonana z
polipropylenowych włókien ciągłych wzmacnianych mechanicznie i stabilizowanych przeciw promieniowaniu
UV. Właściwości geowłókniny TS 30 (4.01) podano w tablicy 1.
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Pasma geowłókniny powinny być bez dziur i rozdarć o równomiernym rozłożeniu włókien. Sprawdzenie
wyglądu polega na ocenie wizualnej. Geowłókniny przeznaczone do warstwy separacyjno-filtracyjnej należy
przechowywać w opakowaniach wg p. 4, w pomieszczeniach zacienionych, czystych, suchych i
wentylowanych, w oddaleniu od nieosłoniętych grzejników.
SPRZĘT
3.1.
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
TRANSPORT
4.1.
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Materiały należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów.
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub
przesuwaniem
Geowłókniny przeznaczone do wykonania warstwy separacyjno-filtracyjnej i ochronnej mogą być
transportowane dowolnymi środkami transportu pod warunkiem:
fabrycznego opakowania rolek wodoszczelną folią, zabezpieczoną przed rozwinięciem,
zabezpieczenia opakowanych rolek przed przemieszczaniem się w czasie przewozu,
ochrony rolek przed zawilgoceniem, działaniem promieni słonecznych, działaniem ognia lub
promieniowania cieplnego powodującego nagrzanie powierzchni powyżej 165˚C,
niedopuszczenia do kontaktu rolek z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami mogącymi przebić
lub rozciąć geowłókniny.
Geowłókniny opakowane fabrycznie należy składować poziomo na wyrównanym podłożu, maksymalnie w 5
warstwach.
Poszczególne typy geowłókniny, jak również rolki o różnych wymiarach powinny być składowane oddzielnie.
Jeżeli istnieje konieczność składowania rolek przez okres dłuższy niż 2 tygodnie, rolki powinny zostać całkowicie
przykryte w celu ochrony przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

5.1.

WYKONYWANIE ROBÓT
SZCZEGÓŁOWE OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, wymaganiami niniejszej specyfikacji,
PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2. Podłoże pod geowłókninę
Wszelkie koleiny i miękkie miejsca podłoża z materiałów niezwiązanych spoiwami lub lepiszczami oraz wszelkie
powierzchnie nieodpowiednio zagęszczone lub wykazujące odchylenia od założonych rzędnych powinny być
naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do osiągnięcia wilgotności
optymalnej, powtórne wyrównanie i powtórne zagęszczenie.
5.3. Układanie geowłókniny
Przed przystąpieniem do rozkładania warstwy z geowłókniny należy sprawdzić, czy opis na rolkach
dostarczonych na budowę jest zgodny z oznaczeniem i nazwą geowłókniny, która została zaakceptowana przez
laboratorium i jest przewidziana do zastosowania. W przypadku stwierdzenia rozbieżności prace należy
wstrzymać do czasu wyjaśnienia.
Warstwę geowłókniny należy rozkładać na wyprofilowanej powierzchni podłoża, pozbawionej ostrych
elementów, które mogą spowodować uszkodzenie warstwy geowłókniny (np.: kamienie, korzenie drzew i
krzewów).
Pasma geowłókniny mogą być łączone na zakład, zgrzewane lub zszywane:
- Łączenie na zakład
Jeśli geowłóknina łączona jest na zakład, szerokość zakładu powinna wynosić odpowiednio:
przynajmniej 30 cm w przypadku dobrze wyrównanego podłoża,
przynajmniej 50 cm w przypadku występowania dużych nierówności terenu lub na bardzo słabym podłożu.
Przy połączeniu poprzecznym kolejne pasmo musi być położone pod pasmo ułożone wcześniej, tak aby uniknąć
przesunięcia pasm geowłókniny podczas wbudowywania gruntu.
⸀ĀᜀĀᜀĀᜀĀᜀĀᜀĀᜀĀᜀĀᜀĀᜀĀ ĀᜀĀᜀĀᜀĀᜀĀᜀĀᜀĀᜀĀᜀ Zgrzewanie następuje poprzez podgrzanie pasma
geowłókniny palnikiem gazowym lub gorącym powietrzem do jej uplastycznienia, a następnie dociśnięcie nogą
do pasma leżącego poniżej. Odległość płomienia palnika gazowego od geowłókniny powinna wynosić ok. 20
cm, tak aby nie stopić geowłókniny. Szerokość zakładu w przypadku zgrzewania powinna wynosić 15 – 20 cm.
Zszywanie geowłókniny powinno odbywać się za pomocą specjalnych ręcznych maszyn do szycia.
5.4. Zabezpieczenie powierzchni geowłókniny
Po powierzchni warstwy geowłókniny nie może odbywać się ruch jakichkolwiek pojazdów.
Leżącą wyżej warstwę z kruszywa należy wykonać rozkładając materiał od czoła, to znaczy tak, że pojazdy
dowożące materiał i wykonujące czynności technologiczne poruszają się po już ułożonym materiale.
5.5.Utrzymanie warstwy
Warstwa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane w dobrym stanie.
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej wskutek oddziaływania
czynników atmosferycznych, takich jak: opady deszczu, śniegu i mróz. Koszty tych napraw są objęte ceną
jednostkową 1 metra kwadratowego warstwy.
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST 00-00-00 „Wymagania ogólne”.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić przygotowanie podłoża wg wymagań p. 5.1. niniejszej
specyfikacji.
Wykonawca powinien sprawdzić świadectwo dopuszczenia geowłókniny do stosowania w budownictwie
drogowym na podstawie posiadania znaku CE dla geowłókniny. Wygląd geowłókniny należy ocenić wizualnie,
pasma powinny być bez uszkodzeń, o równomiernej strukturze układu włókien.
Odchyłki szerokości nie powinny przekraczać ±2% wymiaru nominalnego. Szerokość pasma należy określić
przez pomiar bezpośredni z dokładnością do 1 cm, wykonany co 10 mb rolki geowłókniny.
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6.3. Badania w czasie robót
W czasie układania warstwy geowłókniny należy kontrolować:
zgodność oznaczenia poszczególnych pasm z określonymi w dokumentacji projektowej,
równość warstwy,
wielkość zakładu przyległych warstw i sposób ich łączenia,
zamocowanie warstwy do podłoża gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowej.
Ponadto należy stwierdzić, czy nie nastąpiło mechaniczne uszkodzenie geowłókniny (rozerwanie, przebicie).
Pasma geowłókniny użyte do wykonania warstwy separacyjno-filtracyjnej lub ochronnej nie powinny mieć
takich uszkodzeń.
W przypadkach wątpliwych oraz na polecenie Inspektora nadzoru należy pobrać próbkę geowłókniny i
przeprowadzić badania w zakresie podanym w p. 2.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót.

8.1.

ODBIÓR ROBÓT
SZCZEGÓŁOWE ZASADY ODBIORU ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora , jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.
SZCZEGÓŁOWE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,
wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi
kosztami, koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1
POLSKIE NORMY
1./ PN-EN 918:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie wytrzymałości na dynamiczne
przebicie (metoda spadającego stożka)
2./ PN-EN 965:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie masy powierzchniowej
3./ PN-EN 964-1:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie grubości przy określonych naciskach
– warstwy pojedyncze
4./ PN-ISO 10319:1996 Geotekstylia – Badanie wytrzymałości na rozciąganie metodą szerokich próbek
5./ PN-ISO 11058:2000 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie zdolności przepływu wody w
kierunku prostopadłym do powierzchni materiału, bez obciążenia
6./ PN-ISO 12236:1998 Geotekstylia i wyroby pokrewne – Badanie na przebicie statyczne (metoda CBR)
7./ PN-ISO 12956:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie charakterystycznych wymiarów porów
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8./ PN-ISO 12958:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie zdolności przepływu wody w
płaszczyźnie wyrobu
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.

46

DR-4.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
GRUPA
45233220-7

KATEGORIA
45233220-7

OPIS
Robot w zakresie nawierzchni dróg
Roboty drogowe

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru
robót budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Przedmiarze robót. Podstawą opracowania
niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest, jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji i odbiorze
robót wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu: wykonania podbudowy z kruszywa łamanego
1.4.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w
specyfikacji Wymagania Ogólne.
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
ST 00-00-00
„Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00-00-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00-0000„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Wymagania dla materiałów
2.2.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziamienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między krzywymi granicznymi
pól dobrego uziamienia podanymi na rysunku 1.
Rysunek 1. Pole dobrego uziamienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy* wykonywane metodą stabilizacji
mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową
1 -3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę)
Krzywa uziamienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziamienia
do górnej krzywej granicznej uziamienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziania kruszywa nie może
przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.
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2.3.2. Właściwości kruszywa
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1.

3. SPRZĘT
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00-00-00 "Wymagania ogólne" pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
Mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny
zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,
Równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,
Walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno
dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce
wibracyjne.
TRANSPORT
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00-00-00 "Wymagania ogólne" pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport
cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1.Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00-00-00 "Wymagania ogólne" pkt 5.
5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” i OST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem:

D
15

5

d

(1)

85

W którym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy odsączającej,
w milimetrach,
D85 wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża, w milimetrach.
Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą lub odpowiednio
dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych cząstek gruntu,
wyznacza się z warunku:

d
50

1,2

(2)

90

W którym:
D50 wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziaren gruntu podłoża, w milimetrach,
O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca się na
geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być podawana przez producenta geowłókniny.
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. Paliki lub
szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób
zaakceptowany przez Inżyniera.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w
odstępach nie większych, niż co 10 m.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach
gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie
dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa
rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna
grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może
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przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający
osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej
warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych
spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera.
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej
według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej
wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi
wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.
5.5. Odcinek próbny
Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to, co najmniej na 3 dni przed
rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:
Stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest właściwy, określenia
grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy po
zagęszczeniu,
Określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika
zagęszczenia. Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania,
rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy.
2
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m .
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera.
Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez
Inżyniera.
5.6. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie.
Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to
jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.
KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT
Zasady ogólne
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST 00-00-00 „Wymagania ogólne”.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny
obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej SST.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Lp.

Wyszczególnienie badań

1
2
3

Uziarnienie mieszanki
Wilgotność mieszanki
Zagęszczenie warstwy

Częstotliwość badań
Minimalna liczba Maksymalna
badań
na powierzchnia
dziennej działce podbudowy przyroboczej
padająca
na
jedno
badanie
2
(m )
2
10 próbek

600
2
Na 10000 m

50

4

Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2

Dla każdej partii kruszywa i przy
każdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy pobierać w
sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco
przekazywane Inżynierowi.
6.3.3. Wilgotność mieszanki
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie
PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%.
Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5].
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia.
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30] . W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na
2
metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niż raz na 5000 m , lub według zaleceń
Inżyniera.
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego
modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.
E2
2,2
E1
6.3.5. Właściwości kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2.
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inżyniera.
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
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*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach
głównych łuków poziomych.
6.4.2. Szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej
leżącej, o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej.
6.4.3. Równość podbudowy
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04
[28].
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:
10 mm dla podbudowy zasadniczej,
20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z
tolerancją 0,5 %.
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać
+ 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 5 cm.
6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż:
dla podbudowy zasadniczej 10%,
dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8. Nośność podbudowy
Moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy
4, Ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4.
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Tablica 4. Cechy podbudowy
Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
Z kruszywa o Wskaźnik
Maksymalne ugięcie sprężyste pod
wskaźniku wnoś zagęszczenia IS kołem, mm
nie mniejszym nie
Mniejszy niż
Niż, %
40 kN
50 kN
120

1,03

1,10

1,20

Minimalny moduł
odkształcenia
mierzony płytą o średnicy 30 cm,
MPa

Od pierwszego
obciążenia E1

Od
drugiego
obciążenia E2

100

180

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.4
Powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości, co najmniej 10 cm, wyrównane i
powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie
warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie.
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy.
Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość,
zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i
ponownie zagęszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena
grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne
do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera.
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1.
Ogólne zasady obmiaru robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST 00-00-00 „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.
Ogólne zasady obmiaru robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST 00-00-00 „Wymagania ogólne”.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
Wyłączono z zakresu opracowania.
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PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Polskie Normy
1. PN-B-04481
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN-B-06714-12
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych
3. PN-B-06714-15
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
4. PN-B-06714-16
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren
5. PN-B-06714-17
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
6. PN-B-06714-18
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
7. PN-B-06714-19
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą
bezpośrednią
8. PN-B-06714-26
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń
organicznych
9. PN-B-06714-28
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową
PN-B-06714-37Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
PN-B-06714-39Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego
PN-B-06714-42Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los. Angeles
13. PN-S-06102
Drogi samochodowe. Podbudów} ‘ z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
14. PN-S-96023
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego
BN-84/6774-02Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych
BN-64/8931-01Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego
BN-64/8931-02Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża
przez obciążenie płytą
BN-68/8931 -04Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
BN-77/8931-12Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
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DR-4.06.01. PODBUDOWA Z BETONU

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
GRUPA
45000000-7

KATEGORIA
45233140-2

OPIS
Robot w zakresie nawierzchni dróg

WSTĘP
1.1.
PRZEDMIOT SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru : podbudowy z betonu
1.2.
ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.
PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
robót występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych robót wchodzą: - wykonanie podbudowy z
betonu
1.4.
OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w ST 00-00-00 „Wymagania ogólne”.
1.4.1.

1.4.2.

Podbudowa z chudego betonu -jedna warstwa zagęszczonej mieszanki betonowej, która po
osiągnięciu wytrzymałości na ściskanie nie niniejszej niż 6 MPa i nie większej niż 9 MPa, stanowi
fragment nośnej części nawierzchni drogowej.
Chudy beton - materiał budowlany powstały przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w
ilości od 5% do 7% w stosunku do kruszywa, lecz nieprzekraczającej 130 kg/m3 oraz optymalną ilością
wody, który po zakończeniu procesu wiązania osiąga wytrzymałość na ściskanie R28 w granicach od 6
do 9 MPa.

1.5.
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2.1.

MATERIAŁY
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00-0000„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2.
POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH
Wszystkie materiały do wykonania robót określonych w pkt. 1.1. powinny odpowiadać wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2. Cement
Do wykonania robót wg niniejszych ST należy stosować cement portlandzki klasy 32,5, portlandzki z dodatkami
lub hutniczy według PN-B-19701 [11]. Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.
Dopuszcza się stosowanie innych kwalifikowanych spoiw hydraulicznych posiadających aprobatę techniczną
wydaną przez uprawnioną jednostkę.
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Tabela 1. Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 [11]
Lp.
Właściwości
1

2
3

4

Klasa cementu
32,5
16
16
16

Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niż:
- cement portlandzki bez dodatków
- cement hutniczy
-cement portlandzki z dodatkami
Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niż:
Czas wiązania:
- początek wiązania, najpóźniej po upływie, h
- koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h
Stałość objętości, mm, nie więcej niż

32,5
1
12
10

Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-B-04300 [1].
Tablica 1. Wymagania dla cementu do chudego betonu.
Lp

Właściwości

1
2
3
4

Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach nie mniej niż:
Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach nie mniej niż:
Początek czasu wiązania, nie wcześniej niż, min.
Stałość objętości, mm, nie więcej niż:

'

Klasa cementu
32,5
16
32.5
75
10

Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. 2.3. Kruszywa
Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w tablicy 2. Tablica 2. Wymagania dotyczące kruszywa do
chudego betonu
Lp

Właściwości

1

Zawartość pyłów mineralnych poniżej 0,063 mm, %, nie więcej niż:

2
3
4

Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej niż:
Zawartość ziarn nieforemnych, %, nie więcej niż:
Zawartość zanieczyszczeń organicznych. Barwa cieczy nad
kruszywem nie ciemniejsza niż:

5

Wymagani a Badania według
4

PN-B-06714-13

0,5
30
barwa
wzorcowa

PN-B-06714-12
PN-B-06714-16
PN-B-06714-26

Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, %, nie więcej niż:

1

PN-B-06714-28

6

Nasiąkliwość ziarn frakcji większych > 4 mm, nie więcej niż:

5

PN-B-06714-18

7

Mrozoodporność frakcji > 4 mm, %, -jedno- i wielofrakcyjnych
grysów oraz grubych mieszanek kruszywa łamanego ze skał
magmowych i metamorficznych oraz grysów i grubych mieszanek
kruszywa łamanego z otoczaków; %, nie więcej niż: - żwirów jednoi wielofrakcyjnych oraz grubych

5*
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mieszanek kruszywa naturalnego; %, nie więcej niż: - grysów jedno- i 10 20
wielofrakcyjnych oraz grubych mieszanek kruszywa łamanego,
sortowana i z otoczaków ze skał osadowych (piaskowcowych i
krzemionkowych); %, nie więcej niż:

PN-B-06714-19

Odporność na rozpad krzemianowy i żelazawy (dotyczy kruszywa
żużlowego)

PN-B-06714-37
PN-B-06714-39

całkowita

W przypadku negatywnego wyniku badania mrozoodpomości metodą krystalizacji (5 cykli), należy
wykonać badanie metodą bezpośrednią (25 cykli)
Do wykonania mieszanki chudego betonu należy stosować:
żwir i mieszankę kruszywa naturalnego wg PN-B11111, piasek wg PN-B-11113,.
kruszywo łamane wg PN-B-11112 WTYMK-CZDP-84,
kruszywo żużlowe z żużla wielkopiecowego kawałkowego wg PN-B-23004:1998,
kruszywo z recyklingu betonu o ziarnach większych niż 4 mm.
Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w PN-S-96013:1997.
Kruszywo żużlowe powinno być całkowicie odporne na rozpad krzemianowy według PN-B-06714-37:1980
i rozpad żelazawy według PN-B-06714-39:1978.
2.2.1. Dostawy cementu
Pochodzenie cementu i jego cechy jakościowe muszą być zaaprobowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca musi wcześniej zaproponować Inspektorowi Nadzoru źródło dostaw cementu wraz z wynikami
badań jakościowych. Wielkość i częstotliwość dostaw powinna zapewnić zapasy cementu równe
zapotrzebowaniu dla zapewnienia ciągłości produkcji wytwórni. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia
ilościowego i jakościowego odbioru dostaw oraz wykonania laboratoryjnych badań kontrolnych z ustaloną
uprzednio częstotliwością. Wyniki tych badań powinny być przekazywane, w określonym trybie Inspektorowi
Nadzoru. W umowie z dostawcą /producentem/ oraz w PZJ należy jednoznacznie określić sposób postępowania
w przypadku dostawy materiału niezgodnego z wymaganiami niniejszej ST.
2.2.2. Składowanie cementu
Składowanie cementu musi odbywać się w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Zaleca się jego przechowywanie w silosach stalowych. Czas składowania cementu nie
powinien przekraczać 3 miesięcy. W przypadku dłuższego składowania może on być użyty za zgodą Inspektora
Nadzoru tylko wtedy, jeśli wykonane dodatkowo badania laboratoryjne wykażą jego przydatność do robót.
2.4. Woda
Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej
warstwy powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badań laboratoryjnych można stosować
wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł nie może być użyta do momentu jej
przebadania, zgodnie z wyżej podaną normą lub do momentu porównania wyników wytrzymałości na ściskanie
próbek gruntowo-cementowych wykonanych z wodą wątpliwą i z wodą wodociągową. Brak różnic potwierdza
przydatność wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.
2.5. Dodatki ulepszające
Przy stabilizacji gruntów cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje się następujące dodatki ulepszające:
wapno wg PN-B-30020 [12],
popioły lotne wg PN-S-96035 [18]
chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15]
Za zgodą Inspektora Nadzoru mogą być stosowane inne dodatki o sprawdzonym działaniu, posiadające
aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę.
2.6.

Materiały do pielęgnacji podbudowy z chudego betonu
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Do pielęgnacji podbudowy z chudego betonu mogą być stosowane:
preparaty pielęgnacyjne posiadające Aprobatę
techniczną, folie z tworzyw sztucznych,
włóknina wg PN-P-01715:1985
piasek i woda.
SPRZĘT
3.1.
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
TRANSPORT
4.1.
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Materiały należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów.
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub
przesuwaniem

5.1.

WYKONYWANIE ROBÓT
SZCZEGÓŁOWE OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, wymaganiami niniejszej specyfikacji,
PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.

Projektowanie mieszanki chudego betonu

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Kierownikiem Projektu, Wykonawca dostarczy
Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt składu mieszanki chudego betonu oraz wyniki badań
laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności Kierownika Projektu do
wykonania badań kontrolnych przez Zamawiającego.
Projektowanie mieszanki chudego betonu polega na:
doborze kruszywa do mieszanki,
doborze ilości cementu,
doborze ilości wody.
Krzywa uziarnienia mieszanki kruszywa powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne według PN-S-96013:1997.
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki kruszywa podano w tablicy 3.
Uziarnienie kruszywa powinno być tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywała maksymalną szczelność i
urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody.
Zawartość cementu powinna wynosić od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna przekraczać 130
kg/m3. Zawartość wody powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według normalnej próby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (duży cylinder, metoda II).
Tablica 3. Wartości graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa do chudego betonu
Sito o boku oczka kwadratowego
(mm)

Przechodzi przez sito (%)

Przechodzi przez sito (%)

63
31,5
16
8
4

100
100
od 60 do 80
od 40 do 65
od 25 do 55

100
od 60 do 85
od 40 do 67
od 30 do 55
od 25 do 45
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2

od 20 do 45

od 20 do 40

1
0,5
0,25
0,125

od 15 do 35
od 7 do 20
od 2 do 12
od 0 do 5

od 15 do 35
od 8 do 20
od 4 do 13
od Odo 5

5.3. Właściwości chudego betonu
Chudy beton powinien spełniać wymagania określone w tablicy 4. Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu
Lp

Właściwości

Wymagania

Badania według

1

Wytrzymałość na ściskanie, po 7 dniach, MPa

3,5 * 5,5

PN-B-06250

2

Wytrzymałość na ściskanie, po 28 dniach, MPa

6,0 *• 9,0

PN-B-06250

5.4.

Warunki do przystąpienia do robót

Podbudowa z chudego betonu nie powinna być wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza jest niższa niż
5°C i wyższa niż 25°C oraz gdy podłoże jest zamarznięte.
5.5.

Przygotowanie podłoża

Podłoże gruntowe pod podbudowę powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST D04.01.0i. "Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża" oraz ST D-02.01.01. "Roboty ziemne.
Wykonanie wykopów", D-02.03.01. "Roboty ziemne. Wykonanie nasypów".
5.6.

Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszankę chudego betonu o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej należy wytwarzać
w mieszarkach zapewniających ciągłość produkcji gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Składniki
mieszanki powinny być dozowane wagowo z PN-S-96013:1997.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposób
zabezpieczający przed segregacją i nadmiernym wysychaniem.
5.7.

Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki betonowej

Z uwagi na nieregularny kształt zatoki sposób wykonania podbudowy, (gwarantujący odpowiednią równość
warstwy i zagęszczenie), wymaga akceptacji Kierownika Projektu.
Podbudowę z chudego betonu przewidziano do wykonania w warstwie o grubości 20 cm, po zagęszczeniu.
Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie. Powierzchnia
zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd.
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki nie mniejszego od 0,98
według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (cylinder typu dużego, metoda II oznaczania).
Zagęszczenie powinno być zakończone przed rozpoczęciem czasu wiązania cementu.
Wilgotność mieszanki betonowej podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z
tolerancją+10% i -20% jej wartości.
5.8.

Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizować roboty, aby unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie
warstwy podbudowy na całej szerokości koryta.
Jeżeli w dolnej warstwie podbudowy występują spoiny robocze, to spoiny w górnej warstwie podbudowy
powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny poprzecznej.
5.9.

Nacinanie szczelin
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W początkowej fazie twardnienia chudego betonu warstwy podbudowy zaleca się wycięcie szczelin pozornych
na około 1/3 jej grubości.
Szerokość naciętych szczelin pozornych powinna wynosić od 3 do 5 mm. Szczeliny te należy wyciąć tak, aby cała
powierzchnia podbudowy była podzielona na kwadratowe lub prostokątne płyty.
Stosunek długości płyt do ich szerokości powinien być nie większy niż od 1,5 do 1,0. W przypadku przekroczenia
górnej granicy siedmiodniowej wytrzymałości i spodziewanego przekroczenia dwudziestoośmiodniowej
wytrzymałości na ściskanie chudego betonu, wycięcie szczelin pozornych jest konieczne.
5.10.

Pielęgnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana pielęgnacji.
Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów:
skropienie preparatem pielęgnacyjnym posiadającymi Aprobatę techniczną po uprzednim
zaakceptowaniu jego użycia przez Kierownika Projektu,
przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład o
szerokości, co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,
przykrycie matami lub włókninami i spryskanie wodą w przez okres 7 do 10 dni,
przykrycie warstwą piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni.
Stosowanie innych środków do pielęgnacji podbudowy wymaga każdorazowej zgody Kierownika Projektu. Nie
należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni pielęgnacji, a po tym
czasie ewentualny ruch budowlany może odbywać się wyłącznie za zgodą Kierownika Projektu.
5.11. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinny być chroniona przed
uszkodzeniami. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał za zgodą Kierownika Projektu, gotową podbudowę do
ruchu budowlanego, to jest zobowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch, na własny koszt.
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek
oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu i mróz.
Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, jeśli
wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy.
Podbudowa z chudego betonu musi być przed zimą przykryta, co najmniej jedną warstwą mieszanki mineralnoasfaltowej.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST 00-00-00 „Wymagania ogólne”.
6.2.

Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, kruszyw oraz w
przypadkach wątpliwych wody i przedstawić wyniki tych badań Kierownikowi Projektu w celu akceptacji.
6.3.

Badania w czasie robót

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 5.
Częstotliwość oraz zakres badań przy wykonywaniu podbudowy z chudego betonu
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Lp

Wyszczególnienie badań

Częstotliwość badań
Minimalna liczba badań
na dziennej działce
roboczej

5
8
7
31
2
4
6

Maksymalna powierzchnia
podbudowy przypadaj ąca na j
edno badanie (m2)

Właściwości kruszywa

Dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa

Właściwości wody
Właściwości cementu
Uziarnienie mieszanki mineralnej
Wilgotność mieszanki betonowej
Zagęszczenie mieszanki betonowej
Grubość podbudowy z chudego betonu

dla każdego wątpliwego źródła
dla każdej partii
2
600 m2

Wytrzymałość na ściskanie - po 7 dniach po 2 8-dniach

3 próbki 3 próbki

400 m2

6.3.2. Badania kruszywa
Właściwości kruszywa należy badać przy każdej zmianie rodzaju kruszywa i dla każdej partii. Właściwości
kruszywa powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 2 punkt 2.3.
6.3.3. Badanie wody
W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody według PN-B-32250.
6.3.4. Badanie cementu
Dla każdej dostawy cementu, Wykonawca powinien określić właściwości podane w punkcie 2.2, tablica
1 niniejszej ST.
6.3.5. Uziarnienie mieszanki kruszywa
Próbki do badań należy pobierać z wytwórni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu. Badanie
należy wykonać zgodnie z PN-B-06714-15. Krzywa uziarnienie kruszywa powinna być zgodna z receptą.
6.3.6. Wilgotność mieszanki
Wilgotność mieszanki chudego betonu powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w projekcie
składu tej mieszanki, z tolerancją+10%, -20% jej wartości. Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17.
6.3.7. Zagęszczenie podbudowy z chudego betonu
Mieszanka chudego betonu powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie niniejszego niż
0,98 wartości maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu mineralnego oznaczanego zgodnie z normalną
próbą Proctora, według PN-B-04481:1988 (metoda II).
6.3.8.

Grubość warstwy podbudowy

Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu. Grubość warstwy nie może różnić się
od projektowanej o więcej niż ± 1 cm.
6.3.9. Wytrzymałość na ściskanie chudego betonu
Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości równej 16 cm. Próbki do
badań należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w świeżo rozłożonej warstwie, przed jej zagęszczeniem.
Próbki w ilości 6 sztuk należy formować i przechowywać zgodnie z PN-S-96013. Trzy próbki należy badać po 7
dniach następne trzy próbki po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być
zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.
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6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podaje tablica 6.
Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z chudego betonu
Lp.
Wyszczególnienie badań i
Minimalna częstotliwość pomiarów
pomiarów
1
2
3
4

Szerokość podbudowy
Równość podłużna
Równość poprzeczna
Spadki poprzeczne

3 razy
2 razy
2 razy
3razy

5
6

Rzędne wysokościowe
Grubość podbudowy

3 razy
W 3 punktach

6.4.2. Szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.
6.4.3. Równość podbudowy
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności podbudowy nie mogą
przekraczać:
— 9 mm dla podbudowy zasadniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z
tolerancją! 0,5%.
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać
+1 cm, -2 cm.
6.4.6. Grubość podbudowy
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż: - dla podbudowy zasadniczej ±
1 cm.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót.

8.1.

ODBIÓR ROBÓT
SZCZEGÓŁOWE ZASADY ODBIORU ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora , jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.
SZCZEGÓŁOWE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną
dla danej pozycji kosztorysu.
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 POLSKIE NORMY

63

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
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DR-5.03.04. NAWIERZCHNIA Z BETONU

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
GRUPA
45000000-7

KATEGORIA
45233140-2

OPIS
Robot w zakresie nawierzchni dróg

WSTĘP
1.1.
PRZEDMIOT SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru : nawierzchni z betonu
1.2.
ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.
PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
robót występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych robót wchodzą:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robót i obejmujacymi wykonanie
nawierzchni betonowej z betonu B-35
1.4.
OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w ST 00-00-00 „Wymagania ogólne”.
1.4.1. Beton cementowy - beton o gestosci pozornej powy_ej 2,0 kg/dm 3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek
chemicznych.
1.4.2. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników u_ytych do wykonania betonu przed
zageszczeniem.
1.4.3. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. betonu klasy C 35/45 przy RG b = 35 MPa dla próbek
walcowych i 45MPa dla próbek szesciokatnych) okreslajacy wytrzymałosc gwarantowana betonu (RG b ).
1.4.4. Beton napowietrzony - beton zawierajacy dodatkowo wprowadzone powietrze w postaci pecherzyków,
w ilosci nie mniejszej ni_ 3,5% objetosci zageszczonej masy betonowej, a powstałe w wyniku działania
domieszek napowietrzajacych (uplastyczniajacych, upłynniajacych), dodanych do mieszanki betonowej.
1.4.5 Beton nawierzchniowy - beton napowietrzony o okreslonej wytrzymałosci na rozciaganie przy zginaniu i
mrozoodpornosci, wbudowany w nawierzchnie.
1.4.6 Domieszki napowietrzajace - preparaty powierzchniowo czynne umo_liwiajace wprowadzenie podczas
mieszania mieszanki betonowej okreslonej ilosci drobnych równomiernie rozmieszczonych pecherzyków
powietrza, które pozostaja w betonie stwardniałym.
1.4.7 Preparaty pielegnacyjne - produkty ciekłe służace do pielegnacji swieżego betonu. Naniesione na jego
powierzchnie, wytwarzaja „powłoke" pielegnacyjna, zabezpieczajaca powierzchnie betonu przed
odparowaniem wody.
1.4.8 Szczelina skurczowa pozorna - szczelina dzielaca płyty betonowe w czesci górnej przekroju poprzecznego.
1.4.9 Masa zalewowa na goraco - mieszanina składajaca sie z asfaltu drogowego, modyfikowanego dodatkiem
kauczuku lub żywic syntetycznych, wypełniaczy i innych dodatków uszlachetniajacych, przeznaczona do
wypełniania szczelin nawierzchni na goraco.
1.4.10 Masa zalewowa na zimno - mieszanina żywic syntetycznych, jedno- lub dwuskładnikowych, zawierajaca
konieczne dodatki uszlachetniajace i wypełniajace, przeznaczona do wypełniania szczelin na zimno.
1.5.

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2.1.

MATERIAŁY
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00-0000„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2 Cement
Do betonu klasy C35/45 stosuje sie cementy specjalny klasy 42,5 N lub R rodzaju CEM I HSR, odpowiadajacy
wymaganiom zawartym w PN-B-19707:2003. W przypadku stosowania do mieszanki betonowej kruszywa ze
skał metamorficznych (np. twarde wapienie), należy stosowac cement niskoalkaliczny CEM I HSR/NA

2.3 Kruszywo
Do produkcji mieszanki betonowej na nawierzchnie należy stosowac kruszywa naturalne (łamane i nie łamane)
płukane, o maksymalnym wymiarze ziaren do 31,5 mm, posiadajace własciwosci odpowiadajace
poszczególnym kategoriom, na podstawie normy PN-EN 12620:2004 oraz mieszanki tych kruszyw.
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Kruszywo łamane powinno odpowiadac zerowemu stopniowi potencjalnej reaktywnosci alkalicznej wg
normy PN-B-06714.46:1992.
przypadku gdy kruszywo nie odpowiada zerowemu stopniowi nale_y przeprowadzic dodatkowe
badania według norm PN-B-06714.34:1991 i PN-B-06714.34/Azl:1997. Za zgoda Inżyniera dopuszcza sie
wykonanie badan dodatkowych wg PN-84/B-06714-24.
2.4. Woda
Zarówno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonanej nawierzchni betonowej należy
stosowac wode spełniajaca wymagania wody zarobowej do betonu wg PN-EN 1008:2004.
2.5. Domieszki do betonu
Do napowietrzania mieszanki betonowej należy stosowac domieszki napowietrzajace, zgodne z norma PN-EN
934-2:1999 lub Aprobata Techniczna.
Wykonywanie mieszanek betonowych z domieszkami napowietrzajacymi oraz sposób oznaczania w nich
zawartosci powietrza, powinny byc zgodne z PN-EN 12350-7:2001. Zalecana zawartosc powietrza w
mieszance betonowej podano w tablicy 6.

Stosowanie innych domieszek powinno wynikac z potrzeb technologicznych, podyktowanych
warunkami wbudowania mieszanki betonowej.
Przy doborze domieszki należy uwzglednic jej zgodnosc z cementem. Badanie zgodnosci należy wykonac
w laboratorium i sprawdzic na odcinku próbnym.
Procedura techniczna i ilosc dozowanych domieszek powinny byc zgodne z ustaleniami odpowiednich
dokumentów i instrukcji. Nie należy stosowac równoczesnie wiecej niż 3 rodzajów domieszek.
2.6. Materiały do pielegnacji
Do pielegnacji swieżo ułożonej nawierzchni z betonu cementowego należy stosowac preparaty powłokowe
posiadajace odpowiednie dokumenty dopuszczajace Wyrób do stosowania w robotach budowlanych. Inżynier,
po zaakceptowaniu materiału i technologii pielegnacji, może dopuscic inne materiały, jak np.:
piasek bez zanieczyszczen organicznych zraszany woda przez okres 7 dni,
geowłóknina techniczna o grubosci co najmniej 5 mm, utrzymywana w stanie wilgotnym poprzez zraszanie
woda przez okres 7 dni,
folie z tworzyw sztucznych.
2.7.
POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH
Wszystkie materiały do wykonania robót określonych w pkt. 1.1. powinny odpowiadać wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
SPRZĘT
3.1.
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
3.2. Sprzet do wykonywania nawierzchni z betonu cementowego
Używany sprzet powinien byc zgodny z oferta Wykonawcy, PZJ i warunkami okreslonymi w SST DM.00.00.00.
„Wymagania Ogólne", p. 3.
Wykonawca powinien wykazac sie możliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
wytwórni stacjonarnej typu ciagłego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwórnia powinna być
wyposażona w urzadzenie do wagowego dozowania wszystkich składników, gwarantujace nastepujace
tolerancje dozowania, wyrażone w stosunku do masy poszczególnych składników:
kruszywo + 3%,
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cement + 0,5%,
woda + 2%.
przewoznych zbiorników na wode,
układarek do rozkładania mieszanki betonowej wyposa_onej w urzadzenia do sterowania stołem w
pozycji pionowej i poziomej,
ewent. deskowania, zależnie od zastosowanej technologii wbudowania,
mechanicznych urzadzen wibracyjnych do zageszczania mieszanki betonowej
zageszczarek płytowych, małych walców wibracyjnych do zageszczania w miejscach trudno
dostepnych,
pił tarczowych do mechanicznego ciecia szczelin dylatacyjnych w betonie,
urzadzen do wypełniania masa zalewowa szczelin podłużnych i poprzecznych,
ewentualnie urzadzen do wbudowania wkładek (uszczelek) gumowych lub z tworzyw sztucznych w
szczeliny podłużne i poprzeczne,
maszyn pozwalajacych na automatyczne skrapianie srodkiem powłokowym.
sprzetu pomocniczego do prac pielegnacyjnych.
TRANSPORT
4.1.
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Materiały należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów.
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub
przesuwaniem
4.2. Transport materiałów
Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08. Cement luzem należy przewozic
cementowozami, natomiast workowany można przewozic dowolnymi srodkami transportu, w sposób
zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Kruszywo należy przewozic dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.
Dybie, wkładki (uszczelki) lub masy zalewowe oraz preparaty powłokowe nale_y przewozic zgodnie z
warunkami podanymi w swiadectwach dopuszczenia.
4.3. Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej powinien zapewnic niezmiennosc składu mieszanki oraz nie powinien
powodowac segregacji składników lub zanieczyszczenia mieszanki.
Czas transportu od wytwórni do miejsca jej wbudowania powinien byc uzale_niony od własciwosci mieszanki
betonowej i temperatury otoczenia. Liczba srodków transportowych musi zapewnic ciagła prace zespołu
układajacego mieszanke betonowa. Podczas transportu i oczekiwania na rozładunek, mieszanka betonowa
powinna byc skutecznie zabezpieczona przed nadmierna utrata wilgotnosci, a w przypadku opadów
atmosferycznych, przed wypłukiwaniem zaczynu i rozsegregowaniem mieszanki.
Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie zgodnie z PN-B-06250:1988.

5.1.

WYKONYWANIE ROBÓT
SZCZEGÓŁOWE OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, wymaganiami niniejszej specyfikacji,
PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2. Projektowanie mieszanki betonowej
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy Inżynierowi do
akceptacji projekt składu mieszanki betonowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczególnych składników i
próbki materiałów pobrane w obecnosci Inżyniera do wykonania przez niego badan kontrolnych.
Projektowanie mieszanki betonowej polega na: doborze kruszywa do mieszanki, doborze ilosci cementu,
doborze ilosci wody, doborze domieszek.
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Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miescic sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej podano w tabeli 4.

Podczas projektowania składu betonu należy wykonac próbne zaroby w celu sprawdzenia własciwosci
mieszanki betonowej zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003, w nastepujacym zakresie:
oznaczenie konsystencji. Konsystencja mieszanki betonowej powinna byc dostosowana do warunków
transportu oraz technologicznych warunków układania i zageszczania. Dopuszcza sie konsystencje V2 -f V4
sprawdzana metoda Ve-Be zgodnie z PN-EN 12350-3:2001 lub konsystencje SI -f S2 sprawdzana metoda stożka
opadowego wg PN-EN 12350-2:2001.
oznaczenie zawartosci powietrza zgodnie z PN-EN 12350-7:2001, dopuszczalna zawartosc powietrza w
mieszance betonowej nie powinna byc wieksza od wartosci wyspecyfikowanej o wiecej ni_ 4% oraz nie
powinna przekraczac wartosci wg p.2.5.
Ustalony na zarobach próbnych stosunek wodno-cementowy powinien byc mniejszy ni_ 0,45. Zaleca sie, aby
zawartosc cementu oraz ziaren do 0,25 mm nie była wieksza niż 450 kg/m3.
Ponadto mieszanka betonowa powinna spełniac warunek maksymalnej zawartosci alkaliów, która powinna byc
mniejsza od 3 kg/m3.
5.3. Własciwosci betonu
Wbudowany beton powinien odpowiadac klasie wytrzymałosci na sciskanie C35/45 oraz klasie ekspozycji
XF4 wg PN-EN 206-1:2003. Badanie własciwosci betonu nale_y przeprowadzic na próbkach szesciennych o
boku 150mm (fck,cube) lub na próbkach walcowych o srednicy 150mm i wysokosci 300mm

5.4.1. Wykonanie odcinka próbnego
Warunkiem przystapienia Wykonawcy do Robót jest wykonanie przez niego próby technologicznej z odcinkiem
próbnym dla sprawdzenia prawidłowosci przygotowania procesu technologicznego budowy nawierzchni.
Każdorazowo odcinek próbny należy wykonac:
przy zmianie recepty mieszanki betonowej,
przy zmianie wytwórni,
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przy zmianie dostawcy kruszyw lub cementu,
w wypadku zaistnienia watpliwosci co do jakosci produkowanej mieszanki. Wykonawca powinien wykonac
odcinek próbny w celu:
stwierdzenia czy sprzet do produkcji mieszanki betonowej, rozkładania i zageszczania jest własciwy,
okreslenia grubosci warstwy wbudowanej mieszanki przed zageszczaniem, koniecznej do uzyskania
wymaganej grubosci nawierzchni,
okreslenia potrzebnego czasu pracy urzadzen wibracyjnych dla uzyskania jednolitego zageszczenia całej
warstwy.
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyc materiałów oraz sprzetu do mieszania, rozkładania i
zageszczania jakie beda stosowane do wykonywania nawierzchni.
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosic 500 + 800 m2. Lokalizacja odcinka próbnego powinna byc
uzgodniona z Inżynierem.
Próba technologiczna powinna byc wykonana z wyprzedzeniem pozwalajacym na wykonanie wszystkich
niezbednych badan zgodnie z p.5.2 i p.5.3 niniejszej Specyfikacji. Ze wzgledu na czasochłonnosc badania
mrozoodpornosci w wyjatkowych przypadkach Nadzór może odstapic od tego badania po otrzymaniu
pozytywnych wyników pozostałych badan. Po wykonaniu próby technologicznej należy sporzadzic protokół
zawierajacy uzyskane wyniki badan.
Wykonawca może przystapic do wykonywania nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka próbnego
przez Kierownika Kontraktu.
5.4.2. Warunki pogodowe
Nawierzchnia betonowa nie powinna byc wykonywana gdy temperatura powietrza jest niższa ni_ 5°C i wyższa
niż 25°C. Dopuszcza si e wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturze powy_ej +25°C pod
warunkiem, że temperatura mieszanki betonowej nie przekroczy +30°C. W przypadkach koniecznych
dopuszcza sie wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturze powietrza poniżej +5°C pod warunkiem
stosowania zabiegów specjalnych, pozwalajacych na utrzymanie temperatury mieszanki betonowej powyżej
+5°C przez okres co najmniej 3 dni. Przy temperaturze powietrza 0°C betonowanie należy przerwac.
Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg hydratacji cementu i twardnienia
betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymałosci i trwałosci nawierzchni. Betonowania nie można
wykonywac podczas opadów deszczu.
Dopuszczalny zakres temperatury mieszanki betonowej i temperatury powietrza podano w tabeli 5.

Podczas układania nawierzchni betonowej predkosc wiatru nie powinna wynosic wiecej niż 16 m/s.
5.5. Przygotowanie podłoża
Podłożem nawierzchni betonowej jest podbudowa z betonu cementowego C16/20 wg SST D.04.06.01b
5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej
Mieszanke betonowa o scisle okreslonym składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, należy wytwarzac w
wytwórniach betonu, zapewniajacych ciagłosc produkcji i gwarantujacych otrzymanie jednorodnej
mieszanki. Składniki betonu powinny byc dozowane zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003 lub PN-88/B-06250.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byc od razu transportowana na miejsce wbudowania w
sposób zabezpieczajacy przed segregacja i wysychaniem.
5.7. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki betonowej
Wbudowywanie mieszanki betonowej mo_e odbywac sie:
w deskowaniu przesuwnym slizgowym.
w deskowaniu stałym w prowadnicach (wyjatkowo),
w deskowaniu stałym recznie, z zageszczaniem listwa wibracyjna (w sytuacjach dopuszczonych przez
Inżyniera).
Nawierzchnia powinna byc wykonywana jednowarstwowo. Konstrukcja nawierzchni powinna byc zgodna
z Dokumentacja Projektowa.
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Wbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchnie należy wykonywac mechanicznie, przy zastosowaniu
odpowiedniego sprzetu, zapewniajacego równomierne rozłożenie masy oraz zachowanie jej jednorodnosci,
zgodnie z wymaganiami normy PN-85/S-96015. Do zageszczenia mieszanki betonowej należy stosowac
mechaniczne urzadzenia wibracyjne, zapewniajace jednolite zageszczenie. Swieżo zageszczonej nawierzchni
betonowej należy nadac teksture. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zaakceptowania wybrany sposób
nadania tekstury zgodnie z SST.
Dopuszcza sie reczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy układaniu małych powierzchni o
nieregularnych kształtach, po uzyskaniu zgody Inżyniera.
Mieszanke betonowa należy wbudowac i zagescic przed rozpoczeciem wiazania cementu z zapasem min.
15 minut.
5.7.1. Wbudowywanie w deskowaniu stałym
Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu stałym odbywa sie za pomoca maszyn poruszajacych sie
po prowadnicach. Prowadnice powinny byc przytwierdzone do podłoża w sposób uniemożliwiajacy ich
przemieszczanie i zapewniajacy ciagłosc na złaczach. Powierzchnie styku deskowan z mieszanka betonowa
musza byc gładkie, czyste, pozbawione resztek stwardniałego betonu i natłuszczone olejem mineralnym w
sposób uniemożliwiajacy przyczepnosc betonu do prowadnic.
Ustawienie prowadnic winno byc takie, ażeby zapewniało uzyskanie przez nawierzchnie wymaganej niwelety i
spadków podłużnych i poprzecznych.
5.7.2. Wbudowywanie w deskowaniu przesuwnym
Wbudowywanie mieszanki betonowej dokonuje sie rozkładarka, która przesuwajac sie formuje płyta
betonowa, ograniczajac ja z boku deskowaniem slizgowym.
Zespół wibratorów układarki powinien byc wyregulowany w ten sposób, by zageszczenie masy betonowej było
równomierne na całej szerokosci i grubosci wbudowywanego betonu. Nie wolno dopuszczac do
przewibrowywania mieszanki betonowej. Ruch układarki powinien byc płynny, bez zatrzyman, co zabezpiecza
przed powstawaniem nierównosci. W przypadku nieplanowanej przerwy w betonowaniu, należy na
nawierzchni wykonac szczeline robocza.
Powierzchnia ułożonej mieszanki musi byc równa i zamknieta. Skrapianie woda przed i po zageszczeniu,
zacieranie szczotka w celu łatwiejszego zamkniecia powierzchni betonu lub dodatkowe pokrywanie
powierzchni zaprawa cementowa jest niedopuszczalne.
Mieszanke betonowa należy rozłożyc nie pózniej niż 45 minut po jej wyprodukowaniu, a proces wbudowywania
i zageszczania zakonczyc przed rozpoczeciem wiazania.
Zalecana predkosc przesuwu układarki powinna wynosic ok. 1,5 m/min i zależna jest od typu układarki oraz
danych z odcinka próbnego.
5.8. Wbudowanie mieszanki betonowej w warunkach odbiegajacych od przecietnych
5.8.1. Warunki realizacji Robót odbiegajace od przecietnych
Do warunków odbiegajacych od przecietnych podczas realizacji Robót zaliczyc należy:
warunki obniżonej temperatury, gdy temperatura powietrza wynosi poniżej +5°C,
warunki podwyższonej temperatury, gdy temperatura powietrza wynosi powyżej +25°C,
warunki niskiej wilgotnosci powietrza, gdy wilgotnosc wzgledna powietrza wynosi poni_ej 50%,
warunki deszczowe.
Temperatura mieszanki betonowej w okresie miedzy jej przygotowaniem i wbudowaniem nie może byc
niższa od +5°C lub wyższa od +30°C.
5.8.2. Realizacja Robót w warunkach obniżonej temperatury
Realizacja Robót betonowych w warunkach obniżonej temperatury jest dopuszczalna w razie
koniecznosci dokonczenia istotnych fragmentów Robót. Dopuszcza sie wykorzystanie metody zachowania
ciepła, której istota polega na pielegnacji mieszanki w szalunkach.
Wymagana wytrzymałosc na sciskanie beton powinien osiagnac przez zachowanie ciepła uzyskanego podczas
podgrzewania składników (kruszywo, woda) mieszanki betonowej oraz ciepła technologicznego, wydzielonego
w procesie wiazania i twardnienia. Konieczna w tym przypadku jest staranna ochrona mieszanki betonowej
przed utrata ciepła w okresie jej przygotowania, transportu, układania, wiazania i twardnienia do czasu
uzyskania przez beton wytrzymałosci zapewniajacej odpornosc na działanie mrozu.
5.8.3. Realizacja Robót w warunkach podwyższonej temperatury
Budowa nawierzchni betonowych powinna byc wykonywana w temperaturach otoczenia nie wyższych niż
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+25°C. W przypadku wystapienia wyższej temperatury należy stosowac zabiegi obniżajace temperature
mieszanki betonowej z jednoczesnym schłodzeniem podłoża.
Możliwym rozwiazaniem jest prowadzenie Robót betonowych w innych porach doby. W każdych warunkach
powierzchnia betonu musi byc zabezpieczona przed nadmiernym nasłonecznieniem. Temperatura mieszanki
betonowej przed wbudowaniem nie może przekroczyc +30 °C.
5.8.4. Realizacja Robót w warunkach niskiej wilgotnosci powietrza
Jesli podczas betonowania nawierzchni wystepuja zjawiska niskiej wilgotnosci powietrza, należy przygotowac
odpowiednia liczbe osłon wodoszczelnych utrudniajacych lub uniemożliwiajacych odparowanie wody z
powierzchni betonu.
5.8.5. Realizacja Robót w warunkach opadów atmosferycznych
W czasie wystapienia opadów atmosferycznych należy wstrzymac realizacje Robót betonowych. Konieczne jest
zabezpieczenie wczesniej wykonanych odcinków nawierzchni. Należy sie liczyc z koniecznoscia odprowadzenia
nadmiaru wód opadowych szczególnie na tych fragmentach dróg, gdzie utrudniony może byc odpływ.
5.9. Wypełnienie szczelin masami zalewowymi
Do wypełnienia szczelin w podbudowie betonowej stosuje sie masy zalewowe na goraco posiadajace stosowny
dokument dopuszczajacy Wyrób do stosowania w robotach budowlanych. Wybrany materiał powinien zostac
zatwierdzony przez Inżyniera.
Przed przystapieniem do wypełniania szczelin, musza byc one dokładnie oczyszczone z zanieczyszczen obcych,
pozostałosci po cieciu betonu itp. Pionowe sciany szczelin musza byc suche, czyste, nie wykazywac pozostałosci
pylastych.
Wypełnianie szczelin masami na goraco wolno wykonywac przy bezdeszczowej, możliwie bezwietrznej
pogodzie. Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wewnatrz, powinna byc oczyszczona (zamieciona) po obu
stronach szczeliny, pasem o szerokosci ok. 1 m.
Wypełnianie szczelin masa zalewowa należy wykonywac scisle według zalecen producenta.
5.10. Prace zwiazane z nadaniem ostatecznej tekstury nawierzchni
Prace te maja na celu podwyższenie współczynnika przyczepnosci kół pojazdu do nawierzchni i tym samym
poprawe bezpieczenstwa ruchu. Zaleca sie nastepujace metody nadania tekstury nawierzchni:
Teksturowanie powierzchni betonu przy użyciu szczotki przemieszczanej w kierunku prostopadłym do osi
jezdni lub układanego pasma nawierzchni. Czynnosc ta wykonywana byc musi na całej szerokosci pasma
nawierzchni w jednym kierunku, szczotka o szerokosci nie mniejszej niż 50cm. Tekstura nawierzchni musi byc
jednorodna w kierunku podłużnym i poprzecznym.
Teksturowanie powierzchni betonu przy użyciu tkaniny jutowej przez reczne lub mechaniczne przeciaganie w
kierunku zgodnym z ruchem zespołu układajacego.
Teksturowanie powierzchni betonu przez czesciowe odkrycie kruszywa przy zastosowaniu technologii
pozwalajacej na usuniecie wierzchniej warstwy zaczynu z użyciem zwiazków chemicznych. Stosujac do
mieszanki betonowej kruszywa o odpowiednim uziarnieniu, uzyskac można szorstka powierzchnie betonu o
niskim poziomie emisji hałasu.
Wybrana przez Wykonawce metoda powinna pozwolic na zapewnienie wymaganego współczynnika tarcia
nawierzchni i powinna zostac zaakceptowana przez Inżyniera po przedstawieniu wyników współczynnika tarcia
otrzymanego na odcinku próbnym.
5.11. Pielegnacja nawierzchni
Pielegnacje nawierzchni betonowej prowadzimy za pomoca materiałów wg p.2.6 przez okres minimum 7 dni.
Dla zabezpieczenia swieżego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody, należy
stosowac pielegnacje preparatem pielegnacyjnym, jako metode najbardziej skuteczna i najmniej pracochłonna.
Preparat pielegnacyjny, posiadajacy ważny dokument dopuszczajacy Wyrób do robót budowlanych, należy
naniesc mozliwie szybko po zakonczeniu wbudowywania betonu, lecz nie pózniej niż 30 minut od rozpoczecia
wiazania, lub zgodnie z zaleceniami Producenta. Ilosc preparatu powinna byc zgodna z zaleceniami producenta.
Preparatem pielegnacyjnym należy również pokryc boczne powierzchnie płyt.
W przypadkach słonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotnosc powietrza poniżej 60%) powierzchnia betonu
powinna byc - mimo naniesienia preparatu pielegnacyjnego - dodatkowo pielegnowana woda. Inne sposoby
pielegnacji nawierzchni wymagaja aprobaty Inżyniera.
Ruch kołowy po wykonanej nawierzchni jest możliwy po osiagnieciu przez beton wymaganej
wytrzymałosci 28 dniowej stwierdzonej „in situ".
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST 00-00-00 „Wymagania ogólne”.
6.2. Badania przed przystapieniem do Robót
Przed przystapieniem do Robót Wykonawca powinien wykonac badania cementu, kruszywa oraz w
przypadkach watpliwych wody i przedstawic wyniki tych badan Inżynierowi w celu akceptacji.
Badania te powinny obejmowac wszystkie własciwosci kruszywa i cementu okreslone w p. 2 i 5 niniejszej
Specyfikacji.
Przed przystapieniem do robót Wykonawca powinien uzyskac wszystkie wymagane dokumenty dopuszczajace
Wyrób do robót budowlanych, na podstawie Ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,
zgodnie z zapisami p.2.3 SST DM.00.00.00.00 oraz wymagane wyniki badan materiałów przeznaczonych do
wykonania wypełnienia szczelin i przedstawic je Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie Robót zwiazanych z betonowaniem
6.3.1. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarów
Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarów w czasie wykonywania nawierzchni betonowej podano w
tabeli 6

Badania te należy przeprowadzic zgodnie z odpowiednimi normami wymienionymi w punkcie 2 i 5 niniejszej
specyfikacji.
6.3.2. Badanie kruszywa
Własciwosci kruszywa należy badac przy każdej zmianie rodzaju kruszywa i dla każdej partii. Własciwosci
kruszywa powinny byc zgodne z wymaganiami podanymi w p. 2.3.
6.3.3. Badanie wody
W przypadku stosowania wody z watpliwych zródeł należy przeprowadzic badania wody według PN-EN
1008:2004. Woda powinna spełniac wszystkie kryteria w/w normy.
6.3.4. Badanie cementu
Dla każdej dostawy cementu Wykonawca powinien przedstawic certyfikat zgodnosci producenta. W wypadku
braku takiego certyfikatu Wykonawca na własny koszt okresli własciwosci cementu podane w p. 2
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tablica 1. Inżynier może udzielic zgody na odstapienie od wybranych badan.
6.3.5. Badanie konsystencji mieszanki betonowej
Badanie konsystencji mieszanki betonowej należy wykonac zgodnie z PN-EN 12350-2:2001 lub PN-EN 1233:2001, zależnie od przyjetej metody. Wyniki badan powinny byc zgodne z receptura mieszanki betonowej,
zatwierdzona przez Inżyniera.
6.3.6. Badanie zawartosci powietrza w mieszance betonowej
Badanie zawartosci powietrza w mieszance betonowej należy wykonac zgodnie z PN-EN 12350-7:2001. Wyniki
badan powinny byc zgodne z receptura mieszanki betonowej, zatwierdzona przez Inżyniera. Dopuszczalna
zawartosc powietrza w mieszance betonowej nie powinna byc wieksza od wartosci wyspecyfikowanej w
recepcie, o wiecej ni_ 4% oraz nie powinna przekraczac wartosci wg p.2.5.
6.3.7. Gestosc betonu
Oznaczenie gestosci przeprowadza sie zgodnie z PN-EN 12390-7:2001. Gestosc nie powinna byc mniejsza ni_
97% gestosci sredniej ustalonej w projekcie recepty laboratoryjnej.
6.3.8. Wytrzymałosc betonu na sciskanie
Badanie wytrzymałosci betonu na sciskanie należy wykonac zgodnie z PN-EN 206-1:2003. Wyniki badan
powinny byc zgodne z wymaganiami zawartymi w p.5.3.
6.3.9. Klasa ekspozycji (agresywne oddziaływanie zamrażania/odmrażania) Beton
powinien odpowiadac klasie ekspozycji XF4 zgodnie z PN-EN 206-1:2003.
Beton powinien odpowiadac wymaganiom dodatkowym wg p.5.3 zgodnie z PN-88/B-06250.
6.3.10. W wypadku watpliwosci co do prawidłowosci przeprowadzenia badan lub rozbieżnosci wyników
mierzonej odchyleniem standardowym d ³ 10%, Inżynier może zażadac badan uzupełniajacych lub zlecic je do
innego laboratorium. Zwiekszenie ilosci badan nie może roscic żadan Wykonawcy o dodatkowa zapłate.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych wykonanej nawierzchni betonowej
6.4.1. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarów

6.4.2. Szerokosc nawierzchni
Odchylenia szerokosci, mierzone w skrajnych punktach nawierzchni nie powinny przekraczac -0cm, +3cm
w stosunku do Dokumentacji Projektowej.
6.4.3. Równosc nawierzchni
Równosc podłużna należy badac wg zapisów p.6.2.2 ST D.05.03.13 lub za zgoda inżyniera metoda równoważna
użyciu łaty i klina tj. planografem. W tym przypadku nierównosci nie moga przekroczyc 4 mm. Równosc
poprzeczna bada sie zgodnie z zasadami ST D.05.03.13 p.6.2.2.
6.4.4. Współczynnik tarcia
Zgodnie z zapisami ST D.05.03.13 p.6.2.3.
6.4.5. Spadki poprzeczne nawierzchni
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach powinny byc zgodne z Dokumentacja Projektowa z
tolerancja ±0,2%.
6.4.6. Rzedne wysokosciowe nawierzchni
Różnice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac
-0 cm, +2 cm.
6.4.7. Ukształtowanie osi w planie
74

Os nawierzchni w planie powinna byc usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa z tolerancja ±3 cm.
6.4.8. Grubosc nawierzchni
Grubosc nawierzchni powinna byc zgodna z Dokumentacja Projektowa z tolerancja -0%, +0,5% grubosci
projektowanej.
6.4.9. Wytrzymałosc na sciskanie, nasiakliwosc i mrozoodpornosc w przypadkach watpliwych
Sprawdzenie polega na wycieciu i przebadaniu próbek z wykonanej nawierzchni betonowej w sposób okreslony
w PN-EN 206-1:2003. W przypadku gdy wyniki badan dodatkowych, wykonanych w przypadkach budzacych
watpliwosci, nie dały wyników pozytywnych, nawierzchnia podlega rozbiórce i ponownemu wykonaniu na
koszt i staraniem Wykonawcy
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót.

8.1.

ODBIÓR ROBÓT
SZCZEGÓŁOWE ZASADY ODBIORU ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora , jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.
SZCZEGÓŁOWE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,
wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi
kosztami, koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1
POLSKIE NORMY
PN-88/B-06250 Beton zwykły.
PN-75/S-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Czesc 1: Skład, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
użytku.
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czesc 2: Domieszki do betonu.
Definicje, wymagania, zgodnosc, znakowanie i etykietowanie.
PN-66/B-06714 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne budowlane. Badania techniczne. (z pózniejszymi
zmianami)
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. PN-EN 12350-2:2001
Badanie mieszanki betonowej Czesc 2: Badanie konsystencji metoda opadu stożka.
PN-EN 12350-3:2001 Badanie mieszanki betonowej Czesc 3: Badanie konsystencji metoda VeBe.
PN-EN 12350-7:2001 Badanie mieszanki betonowej Czesc 7: Badanie zawartosci powietrza. Metody cisnieniowe.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równosci nawierzchni planografem i łata.
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PN-EN 12390-3:2002 Badania betonu. Czesc 3: Wytrzymałosc na sciskanie próbek do badania PN-EN
12390-6:2002 Badania betonu. Czesc 6: Wytrzymałosc na rozciaganie przy rozłupywaniu próbek do
badania
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
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DR-4.02.01. WARSTWA ODSĄCZAJĄCA

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
GRUPA
45000000-7

KATEGORIA
45233140-2

OPIS
Robot w zakresie nawierzchni dróg

WSTĘP
1.1.
PRZEDMIOT SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru : warstwy odsączającej
1.2.
ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.
PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
robót występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych robót wchodzą:
Wykonanie warstwy odsączającej z piasku
1.4.
OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w ST 00-00-00 „Wymagania ogólne”.
1.5.
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2.1.

MATERIAŁY
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00-0000„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są piaski.
2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące warunki:
A) szczelności, określony zależnością:
15

5

d85

Gdzie:
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy odcinającej lub odsączającej
D85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża.
Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi być
spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej.
B) zagęszczalności, określony zależnością:
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d
605

d

10

Gdzie:
U - wskaźnik różnoziarnistości,
D60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą,
D10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą.
Piasek i pospółka stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać
wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.
2.3. Składowanie materiałów
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest wbudowane
bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca
robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami
kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.
2.4.
POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH
Wszystkie materiały do wykonania robót określonych w pkt. 1.1. powinny odpowiadać wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
SPRZĘT
3.1.
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odsączającej powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
Równiarek,
Walców statycznych,
Płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.
TRANSPORT
4.1.
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Materiały należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów.
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub
przesuwaniem
4.2. Transport kruszywa
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5.1.

WYKONYWANIE ROBÓT
SZCZEGÓŁOWE OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, wymaganiami niniejszej specyfikacji,
PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i
zagęszczaniem podłoża”.
Warstwy odsączające powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie z dokumentacją
projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach.
5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa
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Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z zachowaniem
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być
taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną.
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na
materiał o odpowiednich właściwościach.
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy przystąpić do jej zagęszczania.
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami
podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku
należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w
kierunku jej górnej krawędzi.
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni.
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odsączająca powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi
lub ubijakami mechanicznymi.
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według
normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1] . Wskaźnik zagęszczenia należy określać
zgodnie z BN-77/8931-12 [8].
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do
+10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo
należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od
wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać.
5.4. Utrzymanie warstwy odsączającej
Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane w
dobrym stanie.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej
warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST 00-00-00 „Wymagania ogólne”.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te powinny obejmować wszystkie
właściwości kruszywa określone w p. 2.3.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia warstwy
odsączającej podaje tablica 1.
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej
Wyszczególnieni e
badań i pomiarów

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

Szerokość warstwy

Co 50 m

2

Równość podłużna

Co 20 m

3

Równość poprzeczna

Co 50 m

4

Spadki poprzeczne

Co 50 m

5

Rzędne wysokościowe

Co 50 m w osi jezdni i na jej krawędziach

Lp. 1
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6

Ukształtowanie osi w
planie

Co 50 m w osi jezdni i na jej krawędziach

7

Grubość warstwy

Podczas budowy:
2
W 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m
Przed odbiorem:
2
W 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m

8

Zagęszczenie,
wilgotność kruszywa

W 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m

2

6.3.2. Szerokość warstwy
Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.
6.3.3. Równość warstwy
Nierówności podłużne warstwy odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [7].
Nierówności poprzeczne warstwy odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą.
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową
z tolerancją ± 0,5%.
6.3.5. Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1
cm i -2 cm.
6.3.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm dla autostrad i dróg
ekspresowych lub o więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg.
6.3.7. Grubość warstwy
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm. Jeżeli
warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć łączną grubość
tych warstw.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy przez
spulchnienie warstwy na głębokość, co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich
właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena
grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
6.3.8. Zagęszczenie warstwy
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien być mniejszy od 1.
Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia,
to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN64/8931-02 [6], nie powinna być większa od 2,2.
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2] . Wilgotność kruszywa
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.
6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w p. 6.3,
powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości, co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie
zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBÓT
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7.1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót.

8.1.

ODBIÓR ROBÓT
SZCZEGÓŁOWE ZASADY ODBIORU ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora , jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.
SZCZEGÓŁOWE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,
wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi
kosztami, koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 POLSKIE NORMY
1. PN-B-04481
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN-B-06714-17
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
3. PN-B-11111
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka
4. PN-B-11112
Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
5. PN-B-11113
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
BN-64/8931-02Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i Podłoża
przez obciążenie płytą
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
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DR-5.02.02. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
GRUPA
45000000-7

KATEGORIA
45233140-2

OPIS
Robot w zakresie nawierzchni dróg

WSTĘP
1.1.
PRZEDMIOT SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru : nawierzchni z kostki betonowej
1.2.
ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.
PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
robót występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych robót wchodzą:
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm
1.4.
OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w ST 00-00-00 „Wymagania ogólne”.
1.5.
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2.1.

MATERIAŁY
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00-0000„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu producenta:
Odmianę:
Kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
Kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy ścieralnej (górnej) zwykle
barwionej grubości min. 4 mm,
Barwę:
Kostka szara, z betonu niebarwionego,
Kostka kolorowa, z betonu barwionego,
Wzór (kształt) kostki:

Zgodny z kształtami określonymi przez producenta (przykłady podano w załączniku 1), ·wymiary,
zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: długość: od 140 mm do 280 mm,
Szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm,
Grubość: od 40 mm do 140 mm., przy czym zalecanymi grubościami są: 60 mm, 80 mm i 100 mm
(zalecane grubości kostek podano w załączniku 2).
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Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz umożliwiały
wykonanie warstwy o szerokości 1.0 M lub 1,5 m bez konieczności przecinania elementów w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchnię.
Kostki mogą być produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi
krawędziami górnymi.
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach dróg, ulic,
chodników itp. określa PN-EN 1338 [2] w sposób przedstawiony w tablicy 1.

W przypadku zastosowań kostki na powierzchniach innych niż przewidziano w tablicy 1 (np. na nawierzchniach
wewnętrznych nienarażonych na kontakt z solą odladzającą). Wymagania wobec kostki należy odpowiednio
dostosować do ustaleń PN-EN-133 8 [2].
Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników atmosferycznych,
światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który przy wypełnieniu spoin zaprawą
cementowo-piaskową nie może odbarwiać kostek). Zaleca się stosowanie środków stabilnie barwiących zaczyn
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cementowy w kostce, np. tlenki żelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy
stosować do bawienia: sadz i barwników organicznych)
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawić się na powierzchni kostek w
początkowym okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych
występujących w betonie i zanikają w trakcie użytkowania w okresie do 2-3 lat.
2.2.3. Składowanie kostek
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.
2.3. Materiał na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały:
Na podsypkę piaskową pod nawierzchnię

piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004 [3],
piasek łamany (0,075-5-2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],
na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię
mieszankę cementu i piasku w stosunku 1: 4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania PNEN 13242: 2004 [3]. Cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1: 2002
[1] i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4],
Do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej
Piasek naturalny spełniający wymagania PN-EN 13242:2004
[3], Piasek łamany (0,075*2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],
Do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
Zaprawę cementowo-piaskową 1: 4 spełniającą wymagania wg 2.3 b),
Do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
Do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogówce zalewy kauczukowo-asfaltowe
lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spełniające wymagania norm lub
aprobat technicznych, względnie odpowiadających wymaganiom SST D-05.03.04A [12],
Do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę cementowo-piaskową
8 z materiałów spełniających wymagania wg 2.3 b) lub inny materiał zaakceptowany przez Inżyniera.
Składowanie kruszywa, nieprzeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę,
powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.
Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg. można przechowywać do: a) 10 dni w
miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym, b) terminu trwałości, podanego
przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach oraz podłogach suchych i czystych. Cement
dostarczony na paletach magazynuje się razem z paletami, z dopuszczalną wysokością 3 szt. palet.
Cement niespaletowany układa się w stosy płaskie o liczbie warstw 12 (dla worków trzywarstwowych). Cement
dostarczany luzem przechowuje się w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych),
przystosowanych do pneumatycznego załadowania i wyładowania.

2.4.
POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH
Wszystkie materiały do wykonania robót określonych w pkt. 1.1. powinny odpowiadać wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
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SPRZĘT
3.1.
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się:
Ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach,
Mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek). Składających się z wózka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce
ich ułożenia: urządzenie to. Po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wmiatania piasku
w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą).
Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną
elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży.
Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom właściwych SST,
wymienionych w punkcie 5.4 Lub innym dokumentom (normom PN i BN, wytycznym IBDiM) względnie
opracowanym ST zaakceptowanym przez Inżyniera.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw7 należy stosować betoniarki.
TRANSPORT
4.1.
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Materiały należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów.
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub
przesuwaniem
4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi po
osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie, co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny
być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem.
Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego mogą służyć wózki
widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki transportu można
wykorzystywać również dźwigi samochodowe.
Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi kostki przed
uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw kostek (zależnie od grubości i
kształtu), tak, aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami były
wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig do za- i rozładunku.
Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki betonowe należy
układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki kamienne należy układać na
podkładkach drewnianych, długością w kierunku jazdy. Krawężniki i obrzeża powinny być zabezpieczone przed
przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu.
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne przed rozpyleniem.
Cement w workach może być przewożony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi środkami
transportu, w sposób niepowodujący uszkodzeń opakowania. Worki przewożone na paletach układa się po 5
warstw worków, po 4 szt. w warstwie. Worki nie spaletowane układa się na płask, przylegające do siebie, w
równej wysokości do 10 warstw. Ładowanie i wyładowywanie zaleca się wykonywać za pomocą
zmechanizowanych urządzeń do poziomego i pionowego przemieszczania ładunków. Cement luzem może być
przewożony w zbiornikach transportowych (np. wagonach, samochodach), czystych i wolnych od pozostałości z
poprzednich dostaw, oraz nie powinien ulegać zniszczeniom podczas transportu. Środki transportu powinny
być wyposażone w we wsypy i urządzenia do wyładowania cementu.
Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych można transportować dowolnymi środkami
transportu w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, chroniących je przed zanieczyszczeniem.
Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiadający wymaganiom właściwej SST.
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5.1.

WYKONYWANIE ROBÓT
SZCZEGÓŁOWE OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, wymaganiami niniejszej specyfikacji,
PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2. Podłoże i koryto
Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową.
Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami SST D-04.01.01 [6].
Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową.
5.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub ST (przykłady konstrukcji
nawierzchni podają załączniki 3 i 4).
Konstrukcja nawierzchni może obejmować ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej na:
 Podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,
Podsypce piaskowej rozścielonej bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego.
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki cementowopiaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują:
 wykonanie podbudowy.
wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników7, obrzeży i ew. ścieków7),
przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej,
ułożenie kostek z ubiciem,
przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin,
wypełnienie szczelin dylatacyjnych,
pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do mchu.
5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej powinien być zgodny
z dokumentacją projektową.
Wykonanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom właściwej SST
5.5. Obramowanie nawierzchni
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub ST.
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to materiały do wykonania obramowań powinny
odpowiadać wymaganiom określonym w pkcie 2.4.
Ustawianie krawężników, obrzeży i ew. wykonanie ścieków przy krawężnikowych powinno być zgodne z
wymaganiami zawartymi w SST
Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed ich
ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i
prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży.
5.6. Podsypka
Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub ST.
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu
3-5 cm, a wymagania dla materiałów' na podsypkę powinny być zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od
zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm.
Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub
zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej.
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Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod nawierzchnią z kostki.
Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio
zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu współczynnika wodnocementowego od 0.25 Do 0.35.
Wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa. R2S = 14 MPa.
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie
rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody. A po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się.
Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do
4111. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona wstanie wilgotnym, lekkimi walcami
(np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi.
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni należy ją
polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy
może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m.
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania
cementu w podsypce.
5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Ustalenie kształtu, wymiaru i kolom kostek oraz desenia ich układania
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 Oraz deseń ich układania
(przykłady podano w zał. 5) powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub ST. a w przypadku braku
wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inżynierowi.
Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek. Inżynier może
polecić Wykonawcy ułożenie po 1 nr wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej.
Warunki atmosferyczne
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze
otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni, jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje
się w granicach od 0°C do +5°C. Przyczyni, jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć
materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.).
Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia.
Ułożenie nawierzchni z kostek
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym
fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne
są różne odcienie wybranego koloru kostki.
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod
względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i
kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze.
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak, aby
układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością.
Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio
przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór. Bez dołożenia połówek i
dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by
kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy
uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników.
Kostkę układa się około 1.5 Cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka
zagęszcza się.
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiązów itp.)
powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm
powyżej korytek ściekowych (ścieków).
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe
wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką
ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi(przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.).
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Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie
około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki
ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce
piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką
Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa
sztucznego.
Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w* kierunku jej środka i jednocześnie w
kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe.
Spoiny i szczeliny dylatacyjne
Spoiny
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się, aby osie spoin pomiędzy
dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45°. A wierzchołek utworzonego kąta prostego
pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni.
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić:
 Piaskiem, spełniającym wymagania pktu 2.3 C). Jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej.
Zaprawą cementowo-piaskową. Spełniającą wymagania pktu 2.3 D). Jeśli nawierzchnia jest na podsypce
cementowo-piaskowej.
Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wymieceniu go w spoiny na sucho lub. Po
obfitym polaniu wodą - wgnieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami
gumowymi. Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej
wystarczającą płynność.
Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub
rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze
zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami.
Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem nią szczeliny
dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy. Zwitki z worków po cemencie itp.
Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić; szczególnie
dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania
Szczeliny dylatacyjne
W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą cementowopiaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach zgodnych z dokumentacją
projektową lub ST względnie nie większych, niż co 8 dl Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna umożliwiać
przejęcie przez nie przemieszczeń wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie
powinna być mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te powinny być wypełnione trwale zalewami i masami określonymi w
pkcie 2.3 E).
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach. W których występuje zmiana
sztywności podłoża(np. nad przepustami, przy przyczółkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w
podbudowie itp.) . Zaleca się wykonywać szczeliny podłużne przy ściekach wzdłuż jezdni
5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku
bezpośrednio po jej wykonaniu.
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawią cementowo-piaskową.
Po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3.0 Do 4.0 Cm i utrzymywać ją w
stanie wilgotnym przez 7 do 10dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej
niż 15°C) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST 00-00-00 „Wymagania ogólne”.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez
dostawców itp.) wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w
pkcie 2,sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. Wszystkie
dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.

6.4. Badania wykonanych robót
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót.

8.1.

ODBIÓR ROBÓT
SZCZEGÓŁOWE ZASADY ODBIORU ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora , jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.
SZCZEGÓŁOWE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,
wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi
kosztami, koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 POLSKIE NORMY
PN-EN 197-1:2002Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu
powszechnego użytku
PN-EN 1338:2005Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań
PN-EN 13242: 2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w
obiektach Budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie przejściowym można
stosować PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Żwir i mieszanka.
PN-B-11112: 1996 ·
Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113: 1996 ·
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek)
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PN-EN 1008: 2004 ·Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu. W tym wody odzyskanej z procesów
produkcji betonu
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
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DR-8.01.01. KRAWĘŻNIKI BETONOWE

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
GRUPA
45000000-7

KATEGORIA
45233140-2

OPIS
Robot w zakresie nawierzchni dróg

WSTĘP
1.1.
PRZEDMIOT SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru : krawężników betonowych
1.2.
ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.
PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
robót występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych robót wchodzą:
Wykonanie ław krawężnikowych
Wykonanie krawężników betonowych
1.4.
OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w ST 00-00-00 „Wymagania ogólne”.
1.5.
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2.1.

MATERIAŁY
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00-0000„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi są:
 Krawężniki, oporniki betonowe,
Piasek na podsypkę i do zapraw,
Cement do podsypki i zapraw,
Woda.
Materiały do wykonania ławy pod krawężniki.
2.3. Krawężniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-SO/6775-03/01 [14].
2.3.1. Typy
W zależności od przeznaczenia rozróżnia się następujące typy krawężników betonowych:
U - uliczne.
D - drogowe.
2.3.2. Rodzaje
92

W zależności od kształtu przekroju poprzecznego rozróżnia się następujące rodzaje krawężników betonowych:
Prostokątne ścięte - rodzaj „a",
Prostokątne - rodzaj „b".
2.3.3. Odmiany
W zależności od technologii i produkcji krawężników betonowych, rozróżnia się odmiany:
1 - krawężnik betonowy jednowarstwowy.
2 - krawężnik betonowy* dwuwarstwowy.
2.3.4. Gatunki
W zależności od dopuszczalnych wad i uszkodzeń krawężniki betonowe dzieli się na:
gatunek 1 – G1.
gatunek 2 - G2.
Przykład oznaczenia krawężnika betonowego ulicznego (U), prostokątnego (b). jednowarstwowego (1) o
wymiarach 12 x 15 x100 cm gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04 [15].
2.4. Krawężniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1. Kształt i wymiary
Kształt krawężników betonowych przedstawiono na rysunku 1. a wymiary podano w tablicy 1.
Wymiary krawężników betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych podano w tablicy 2.
a) krawężnik rodzaju „a"

b) krawężnik rodzaju „b"

c) wpusty na powierzchniach stykowych krawężników

Rys. 1. Wymiarowanie krawężników
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2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków* betonu, o fakturze z formy
lub zatartej.
Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14]. nie
powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3.

2.4.3. Składowanie
Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów,
rodzajów, odmian, gatunków" i wielkości.
Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach:
grubość
2,5
cm.
szerokość 5 cm. długość min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika.
2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].
Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy nie
mniejszej niż„32,5". odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [10].
Woda powinna być odmiany „1" i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.6. Materiały na ławy
Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla ławy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10. w*g PN-B06250 [2],którego składniki powinny odpowiadać wymaganiom punktu 2.4.4.
2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać wymaganiom BN74/6771-04 [13]lub aprobaty technicznej.
SPRZĘT
3.1.
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
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3.2.Sprzęt do wykonania robót
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:
betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowopiaskowej, wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.
TRANSPORT
4.1.
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Materiały należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów.
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub
przesuwaniem
Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiadający wymaganiom właściwej SST.
4.2. Transport krawężników
Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.
Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.
Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna
warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.
4.3. Transport pozostałych materiałów
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywać się w
warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek.

5.1.

WYKONYWANIE ROBÓT
SZCZEGÓŁOWE OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, wymaganiami niniejszej specyfikacji,
PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2. Wykonanie koryta pod ławy
Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co
najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora.
5.3. Wykonanie ław
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.3.1. W przygotowanym wykopie liniowym o wyprofilowanym i zagęszczonym dnie należy wykonać szalunek o
wymiarach zgodnych z dokumentacją techniczną. Wykonany szalunek powinien być odpowiednio stężony w
celu niedopuszczenia do wystąpienia różnic w stosunku do wymiarów projektowanych. Wykonany szalunek
powinien uwzględniać wymogi wysokościowe projektowanego ustawienia krawężnika.
5.3.2. W wykonanym szalunku należy rozścielać dostarczoną mieszankę betonową i zagęszczać warstwami.
W lawie należy wykonać szczeliny dylatacyjne w odstępach max, co 50 m wypełnione bitumiczną masą zalewową.
5.3.3. Wykonana lawa betonowa winna być odebrana przez inżyniera projektu.
5.4. Ustawienie krawężników betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania krawężników
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Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w przypadkach
wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku) może być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm.
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem,
żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie krawężników
powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.4.2. Ustawienie krawężników na ławie żwirowej lub tłuczniowej
Ustawianie krawężników na ławie żwirowej i tłuczniowej powinno być wykonywane na podsypce z piasku o
grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu.
5.4.3. Ustawienie krawężników na ławie betonowej
Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na podsypce cementowopiaskowej o grubości 5 cm po zagęszczeniu.
5.4.4. Wypełnianie spoin
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, piaskiem lub
zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawężników zaprawą
cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na ławie betonowej.
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami
temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy
zalewać, co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST 00-00-00 „Wymagania ogólne”.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
6.2.1. Badania krawężników
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do
ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy
Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z
dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów
prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia
odchyłek z dokładnością do 1 mm.
6.2.2. Badania pozostałych materiałów
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny obejmować
wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.2.
6.3.2. Sprawdzenie ław
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:
Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.
Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą.
Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić 1 cm na każde 100 m ławy.
B) ·Wymiary ław.
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Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. Tolerancje
wymiarów wynoszą:
dla wysokości 10% wysokości projektowanej,
dla szerokości 10% szerokości projektowanej.
Równość górnej powierzchni ław.
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m ławy,
trzymetrowej łaty.
Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm.
·Zagęszczenie ław.
Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru lub piasku nie mogą
wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego.
Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia poszczególnych ziaren tłucznia, nie powinny pozwalać na wyjęcie
ziarna z ławy.
E) ·Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać 2 cm na każde 100 m
wykonanej ławy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:
Dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi 1 cm na każde
m ustawionego krawężnika,
Dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które wynosi
cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,
Równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100
m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną
łatą nie może przekraczać 1 cm,
Dokładność wypełnienia spoin bada się, co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną
głębokość.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót.

8.1.

ODBIÓR ROBÓT
SZCZEGÓŁOWE ZASADY ODBIORU ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora , jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.
SZCZEGÓŁOWE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,
wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi
kosztami, koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
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Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 POLSKIE NORMY

2.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
PN-B-06250 Beton zwykły
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
BN-74/6771 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 04
BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg. Ulic, parkingów i 03/01
torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg. Ulic, parkingów i
03/04
torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
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DR-8.03.01

OBRZEŻA BETONOWE

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
GRUPA
45233220-7

KATEGORIA
45233320-8

OPIS
Robot w zakresie nawierzchni dróg
Fundamentowanie dróg i chodników

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru
robót budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Przedmiarze robót. Podstawą opracowania
niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest, jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji i odbiorze
robót wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu: obrzeży betonowych
1.4.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w
specyfikacji Wymagania Ogólne.
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
ST 00-00-00
„Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00-00-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00-0000„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi są:

Obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8].
Żwir lub piasek do wykonania ław.
Cement wg PN-B-19701 [7],
Piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
2.3. Betonowe obrzeża chodnikowa - klasyfikacja
W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży:
obrzeże niskie - On,
obrzeże wysokie - Od.
1.4.

Betonowe obrzeża chodnikowa - wymagania techniczne
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2.4.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych
Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1. A wymiary podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego

2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2.

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys. pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów" nie powinny przekraczać wartości
podanych w tablicy 3.

2.4.4. Składowanie
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane
według rodzajów i gatunków.
Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach,
co najmniej: grubość 2.5 cm. szerokość 5 cm. długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża.
2.4.5. Beton i jego składniki
Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2]. klasy B 25 i B 30.
2.5. Materiały na ławę i do zaprawy
Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5]. a piasek - wymaganiom PN-B11113 [6].
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Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w SST D-08.01.01
„Krawężniki betonowe" pkt 2.
3. SPRZĘT
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00-00-00 "Wymagania ogólne" pkt 3.
3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.
4. TRANSPORT
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00-00-00 "Wymagania ogólne" pkt 4.
4.2. Transport obrzeży betonowych
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez
beton wytrzymałości minimum 0.7 wytrzymałości projektowanej.
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu.
4.3. Transport pozostałych materiałów
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywać się w
warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek.
5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1.Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00-00-00 "Wymagania ogólne" pkt 5.
5.2.
Wykonanie koryta pod ławy
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadać
wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ewentualnej konstrukcji szalunku.
5.3.
Podsypka (ława)
Podłożem pod ustawienie obrzeża betonowego jest podsypka cementowo-piaskowa, grubości warstwy 5 cm po
zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta i zagęszczenie z polewaniem wodą.
5.4.
Ustawianie betonowych obrzeży chodnikowych
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu ze światłem (odległością
górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.
Przy opasce bezpieczeństwa światło obrzeża wynosi 4 cm ponad poziom płytek; na zewnętrznym obramowaniu
chodnika i ścieżki rowerowej wynosi 4 cm ponad poziom nawierzchni; na oddzieleniu chodnika i ścieżki - w
poziomie płytek.
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem średnio- lub gruboziarnistym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je zaprawą cementowo-piaskowa,
przygotowaną w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być
wypełnione całkowicie na pełną głębokość.
KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT
Zasady ogólne
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST 00-00-00 „Wymagania ogólne”.
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badanie materiałów przeznaczonych do
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi Kierownikowi projektu według zasad określonych
w punkcie 2 mniejszych SST.
6.3. Badania i pomiary ustawionego obrzeża
Badania i pomiary ustawionego obrzeża przeprowadza się dla:
niweleta.
linii obrzeża,
wypełnienia spoin.
6.3.1. Niweleta
Profil podłużny górnej powierzchni obrzeża powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalna
odchyłka nie może przekraczać ± 1 cm na każde 100 m ustawionego obrzeża.
6.3.2. Linia obrzeża
Dopuszczalne odchylenie linii obrzeża w planie od linii projektowanej nie może przekraczać ± 2 cm na każde
100 m ustawionego obrzeża.
6.3.3. Wypełnienie spoin
Wypełnienie spoin bada się na każde 10 m ustawionego obrzeża. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na
pełną głębokość.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1.
Ogólne zasady obmiaru robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST 00-00-00 „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.
Ogólne zasady obmiaru robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST 00-00-00 „Wymagania ogólne”.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
Wyłączono z zakresu opracowania.

PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Polskie Normy
1. PN-B-06050
2. PN-B-06250
3. PN-B-06251
4. PN-B-10021

Roboty ziemne budowlane
Beton zwykły
Roboty betonowe i żelbetowe
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

5.
6.

BN-74/6771-04
BN-80/6775-03/01

Drogi samochodowe. Masa zalewowa
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg. ulic. parkingów i

7.

BN-80/6775-03/04

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg. ulic. parkingów i
torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe

PN-63/B-14051
BN-80/6775-03-03

Krawężniki i obrzeża betonowe".
Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych”.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
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DR-9.01.01. ZIELEŃ DROGOWA
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
GRUPA
45233220-7

KATEGORIA
45233220-7

OPIS
Robot w zakresie nawierzchni dróg
Roboty drogowe

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru
robót budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Przedmiarze robót. Podstawą opracowania
niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest, jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji i odbiorze
robót wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu: wykonania zieleni drogowej
1.4.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w
specyfikacji Wymagania Ogólne.

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
ST 00-00-00
„Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00-00-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00-0000„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna powinna zawierać, co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna być
wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych.
W przypadkach wątpliwych Inżynier może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że ziemia urodzajna
odpowiada następującym kryteriom:
optymalny skład granulometryczny: -frakcja
ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%, -frakcja
pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%, -frakcja
piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2,
zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2,
kwasowość pH =5,5
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2.3. Ziemia kompostowa
Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych odpadków
roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy kompostowaniu ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i
wskaźników, jakości kompostu.
Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i ściekami bytowymi z
osadników, z osiedli mieszkaniowych.
Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf użyty, jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].
Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z
oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory sosnowej może być
stosowany, jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie
kompostu z glebą.
2.4. Nasiona traw
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków Gotowa
mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg, której została
wyprodukowana, zdolność kiełkowania.
2.5. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu,
potasu
N.P.).
Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
3. SPRZĘT
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00-00-00 "Wymagania ogólne" pkt 3.
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni drogowej
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu:
Glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,
Wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,
Kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników.
Sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki).
TRANSPORT
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00-00-00 "Wymagania ogólne" pkt 4.
5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1.Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00-00-00 "Wymagania ogólne" pkt 5.
5.2. Trawniki
5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:
 Teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,
Przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do
gazonów lub krawężników o ok. 15cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok.
2 do 3 cm),
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Przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad
terenem, ·teren powinien być wyrównany i splantowany.
Ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyrównana,
Przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub
zagrabić,
Siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,
Okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,
Na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m\ chyba, że SST przewiduje
inaczej,
Na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 nr, chyba, że SST przewiduje inaczej,
·przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,
Po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i
stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez
wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego,
Mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w SST.

5.2.2. Pielęgnacja trawników
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie:
Pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm, następne koszenia
powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczała wysokości 10 do 12 cm, ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1 miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów(dla warunków klimatycznych Polski można
przyjąć pierwszą połowę października),
Koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach czasu,
przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy, chwasty trwałe w
pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym działaniu należy stosować z
dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika.
Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów należy
przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku:
Wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki
potasu i fosforu, ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas.
KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT
Zasady ogólne
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST 00-00-00 „Wymagania ogólne”.
6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawników- polega na sprawdzeniu:
Oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,
Określenia ilości zanieczyszczeń (w m3),
Pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę,
Wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi,
Ilości rozrzuconego kompostu,
Prawidłowego uwałowania terenu,
Zgodności składu gotowej mieszanki traw* z ustaleniami dokumentacji projektowej,
Gęstości zasiewał nasion,
Prawidłowej częstotliwości koszenia trawników* i ich
odchwaszczania, Okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,
Dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy.
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:
Prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin"),
Obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1.
Ogólne zasady obmiaru robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST 00-00-00 „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.
Ogólne zasady obmiaru robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST 00-00-00 „Wymagania ogólne”.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
Wyłączono z zakresu opracowania.

PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Polskie Normy
1. PN-G-98011
Torf rolniczy
2. BN-73/0522-01
Kompost fekaliowo-torfowy
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
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BU-18.02.01. OGRODZENIE

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
GRUPA
45000000-7

KATEGORIA
45342000-6

OPIS
OGRODZENIE

WSTĘP
1.1.
PRZEDMIOT SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru : wykonania ogrodzenia
1.2.
ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.
PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
robót określonych w pkt.1.1.
1.4.
OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.
1.4.1. Ogrodzenie posesji przydrożnej - przegroda fizyczna, chroniąca przed przedostawaniem się
niepożądanych intruzów (np. ludzi, zwierząt lub pojazdów) na posesję położoną w pobliżu drogi.
1.4.2. Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu, pleciona, zgrzewana, skręcana oraz kombinowana, różnych
wielkościach oczek.
1.4.3. Siatka pleciona ślimakowa - siatka o oczkach kwadratowych, pleciona z płaskich spiral wykonanych z
drutu okrągłego.
1.4.4. Stalowa linka usztywniająca - równomiernie skręcone splotki z drutu okrągłego, tworzące linę stalową.
1.5.
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.
MATERIAŁY
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST– "wymagania ogólne" pkt 2
2.2.
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Wszystkie materiały do wykonania robót określonych w pkt. 1.1. powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.1.

OGRODZENIE
Przewiduje się wykonanie ogrodzenia z siatki lub elementów stalowych, segmentowych (panelowych) o
wysokości 160 cm (+ 10 cm), długości 250 cm, profilowanych, z drutu pionowego, ocynkowanych i
lakierowanych proszkowo (RAL 6005) na słupkach stalowych (ocynkowanych i lakierowanych j.w.)
BRAMA PRZESUWNA
Na wjeździe, w linii ogrodzenia, wykonać bramę przesuwną o szerokości przejazdu 5,0 m, otwieraną ręcznie
z zamkiem lub innym mechanizmem do zamknięcia bramy.
SZLABAN
Szlaban podnoszony automatycznie, sterowany pilotem. Szlaban jednoramienny (metalowy lub z tworzywa
sztucznego) o długości 5,0 m.
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SPRZĘT
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – "wymagania ogólne" pkt 3
3.2.
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.
3.1.

TRANSPORT
4.1.
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – "wymagania ogólne" pkt 4
4.2.
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Materiały należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów. Materiały mogą
być przewożone dowolnymi środkami transportu. należy je umieścić równomiernie na całej
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem
WYKONYWANIE ROBÓT
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST – "wymagania ogólne" pkt 5
5.2.
SZCZEGÓŁOWE ZASADY WYKONANIA ROBÓT
5.1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, wymaganiami niniejszej specyfikacji,
PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Przygotowanie terenu.
Przygotowanie terenu pod ogrodzenie panelowe wymaga zasadniczo tych samych czynności co każde inne
ogrodzenie. Podobnie jak przed montażem płotu z siatki ogrodzeniowej teren powinien zostać oczyszczony z
pozostałości drzew, gruzów i innych przeszkód, które utrudnia prace montażowe. Ewentualne wyrównywania i
niwelacje terenu powinny zostać przeprowadzone przed montażem ogrodzenia. Oczywistym jest, iż najlepszy
efekt estetyczny osiąga się gdy płot montowany jest na terenie idealnie płaskim. Jednak nie zawsze jest to
możliwe, stąd konieczność uregulowania i ustalenia nachyleń terenu przed montażem ogrodzenia.
Przygotowanie terenu jest szczególnie ważne gdy na działkę nawożona
była ziemia. Należy unikać montażu ogrodzenia w świeżo nawiezionej
ziemi. Jeżeli konieczne jest montowanie ogrodzenia w gruncie nie
zagęszczonym (czyli na nawiezionej lub wcześniej rozkopanej ziemi)
grunt taki trzeba mechanicznie zagęścić , zagęszczarką wibracyjną lub
tzw. skoczkiem. Jeżeli warstwa ziemi nie daje się zagęścić (dotyczy to
głównie gleb żyznych i gliniastych) stopy słupów należy osadzać na takiej
głębokości by stabilnie trzymały się w gruncie stałym - nie wzruszonym.
Wiąże się to zazwyczaj z koniecznością zastosowania dłuższych słupków i
kopania głębszych dołków.
2. Obmiary i zaplanowanie ogrodzenia.
Ogrodzenia z siatki lub panelowe wymagają szczególnego przemyślenia, rozmierzenia i zaplanowania
ostatecznego kształtu już przed rozpoczęciem prac montażowych. Elementami wyjściowymi, od których
rozpoczynamy rozmierzanie są słupki narożne i początkowe, jest to oczywiste gdyż słupki te nie mogą ulec
przesunięciu.
Przy słupkach narożnych warto zwrócić uwagę na efekt wizualny. Słupek narożny zawsze ustawiamy z trendem
bardziej eksponowanej ściany ogrodzenia. Ogrodzenie tak czy inaczej zmontujemy jednak słupek wykonany jest
z profilu 6x4cm, tak więc aby całość ładnie się prezentowała wszystkie słupki ściany frontowej (lub najbardziej
eksponowanej) także te narożne powinny stać węższą strona do frontu (np. do ulicy).
Mając zaplanowane słupki skrajne (narożne lub początkowe) rozmierzamy odległość od osi tych słupków (od osi

108

czyli od środka słupka ). Zmierzoną długość dzielimy przez 2,58 (gdyż tyle dokładnie pokrywa 1 przęsło wliczając
w to słupek i dystans na obejmie). Przykładowo jeżeli bok działki ma 52 metry dzielimy tą odległość przez 2,58
co daje nam 20 przęseł i 40 centymetrów. Oczywiście możemy dociąć ostatni panel i wstawić króciutki odcinek,
jednak wizualnie będzie wyglądało to nieestetycznie. W takiej sytuacji warto w to miejsce wstawić 2 skrócone
panele, tzn. zamiast przedostatniego przęsła pełnego i ostatniego 40 centymetrowego wstawiamy 2 przęsła po
około 1,5 metra każde. Taki układ wygląda znacznie lepiej. Należy pamiętać, iż bardzo rzadko zdarza się by
możliwe było wykonanie ściany płotu z samych pełnych paneli, zawsze wychodzi tak, że ostatnie panele trzeba
sztukować.
Po przygotowaniu terenu i rozmierzeniu ogrodzenia możemy przystąpić do montażu. Warto tutaj wspomnieć,
że sposobów montażu ogrodzeń panelowych jest kilka jednak my zaproponujemy najbardziej wydajną i naszym
zdaniem najlepszą metodę montażu, która sprawdza się zarówno przy montażu płotu z podmurówką i bez niej.
3. Stawianie słupków ogrodzeniowych
Nasi montażyści do kopania otworów pod słupki używają
specjalnych wiertnic glebowych. Zaletą wiertnicy jest to, że
wierci idealnie okrągły dół o zadanej średnicy - najczęściej
25cm (dla wyższych ogrodzeń wiercimy wiertłem o średnicy
30 lub 35cm). Brak luźnej gleby w wywierconym wiertnicą
dole przekłada się na lepsze osadzenie betonu i lepsze
trzymanie słupka w gruncie. Koszt wiertnicy jest znaczny, tak
więc osobom prywatnym - samodzielnie montującym
ogrodzenie, pozostaje wykopywanie otworów szpadlem.
Doły w gruncie należy kopać w ten sposób by słupek znajdował się centralnie w środku, niedopuszczalne jest
osadzanie słupka w rogu dołka.
Najlepiej stabilizowanie słupków betonem rozpocząć, gdy mamy już wykopane otwory pod wszystkie słupki w
linii ogrodzenia, znacznie przyspiesza to pracę i ogranicza straty betonu. Nasze ekipy montażowe do osadzania
słupków używają suchego betonu B15 zamawianego w betoniarni. Przy osadzaniu słupków beton jest zwilżany i
ubijany. Zamawiając beton w betoniarni mamy pewność, iż jest on dobrej jakości i posiada odpowiednie
parametry.
Słupki najlepiej osadzać do dwóch sznurków - dolnego
napiętego około 20cm nad ziemią oraz górnego stanowiącego
górną krawędź ogrodzenia, czyli przebiegającego dokładnie
na wysokości końca słupków. Należy pamiętać, iż rozciągnięte
sznurki gwarantują pion jedynie w jednym wymiarze dlatego
przy osadzaniu każdego słupka koniecznie należy posiłkować
się
poziomicą.

Dobrze ustawione i wypionowane słupki to
najważniejsza czynność przy montażu
ogrodzenia panelowego

UWAGA!
W przypadku montażu ogrodzenia z podmurówką konieczne
jest wcześniejsze przeanalizowanie sposobu montażu
prefabrykatów betonowych. Najczęściej stopy słupków osadza
się razem ze słupkami. Płyty cokołowe montuje się gdy beton

zastygnie i stwardnieje.
4. Montaż paneli
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Gdy beton już dokładnie zwiąże można przystąpić do montowania paneli. Jest to już ostatni etap pracy. Panele
montujemy za pomocą obejm. Do dyspozycji mamy ich 3 podstawowe rodzaje:
Obejmy pośrednie - obejma chwyta dwa panele usytuowane względem siebie w lini prostej
Obejmy startowe - chwytające jeden panel stosowane np. przy bramach lub po prostu na początku i końcu
ogrodzenia.
Obejmy narożne - jak sama nazwa wskazuje stosowane na narożnikach ogrodzeń.
Obejmy idealnie pasują do słupków 40x60mm, ich montaż jest intuicyjny. Całość pokazana na rysunku obok.
Należy jednak pamiętać, iż śruby powinny przebiegać za drutem, chodzi o to by w przypadku zerwania
plastikowej przekładki przed wyciągnięciem panelu zabezpieczać będzie dodatkowo śruba. Do montażu
polecamy używać tylko śrub nierdzewnych i nakrętek
nierdzewnych - koniecznie zrywalnych. Nakrętka zrywalna zabezpiecza przed rozkręceniem ogrodzenia przez
ewentualnych intruzów.
Jeżeli ogrodzenie montowane jest bez podmurówki można pokusić się o szybki montaż tzw. metodą "śląską".
Tzn. nie czekamy na zastygnięcie betonu trzymającego słupek tylko składamy całe ogrodzenie panel po panelu.
Całość stabilizujemy drewnianymi łatami lub żerdziami które stabilizują ogrodzenia, aż do czasu związania
betonu. Ten sposób montażu odradzamy osobom montującym samodzielnie ogrodzenie, ewentualne błędy w
łączeniu paneli ze słupkami przekładają się na nierówności pogarszające estetykę.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST – "wymagania ogólne" pkt 6
6.2.
SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
6.2.1. Badanie materiałów
Badanie materiałów zastosowanych do wykonania ogrodzenia należy przeprowadzić pośrednio na podstawie
załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta oraz zaświadczeń wykonawcy z kontroli
jakości elementów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej. W
przypadku, gdy producent elementów przeprowadził badania jakości materiałów we własnym zakresie, wyniki
tych badań powinny być załączone do dokumentacji odbiorczej.
6.2.2. Badania gotowych elementów
Badania gotowych elementów powinno obejmować co najmniej sprawdzenie:
wymiarów – taśm a stalową z dokładnością do 1 mm, suwmiarką, szczelinomierzem,,
wykończenia powierzchni – liniałem metalowym i szczelinomierzem,
zabezpieczenia antykorozyjnego – makroskopowo, przez pomiar grubości powłoki i jej szczelności, Powłoki
nie powinny wykazywać pęcherzy, odprysków, łuszczenia lub pęknięć,
rodzajów, liczby i wielkości okuć oraz ich zamocowanie – na zgodność z dokumentacją techniczną oraz ich
zamocowania i działania przez oględziny,
połączeń konstrukcyjnych – na zgodność z niniejszą specyfikacją, wymaganiami norm państwowych lub
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.. Wymienione badania należy przeprowadzać przy
odbiorze każdej partii elementów.
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Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.
6.2.3. Badanie jakości wbudowania
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:
stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,
rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów,
stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją techniczną.
Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1.
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST – "wymagania ogólne" pkt 7
7.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót.

8.1.

8.2.

ODBIÓR ROBÓT
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST – "wymagania ogólne" pkt 8
SZCZEGÓŁOWE ZASADY ODBIORU ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora , jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 5 i 6 dały wyniki pozytywne.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,
wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi
kosztami, koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1
POLSKIE NORMY
PN-EN ISO 15481:2002 Wkręty wiercące samogwintujące z łbem walcowym wypukłym z wgłębieniem
krzyżowym
PN-73/H-92903
Stopy cynku. Blachy i taśmy
PN-88/H-01105
Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-85/B-01805
Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony
PN-EN 10223-7:2003 (U) Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Część 7: Panele zgrzewane z drutu
stalowego na ogrodzenia
Norma ISO
Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości
i zarządzania systemami zapewnienia jakości.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
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SA-2.10.01. SIECI I PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE DESZCZOWE Z RUR PCV

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
GRUPA
45000000-7

KATEGORIA
45231300-8

OPIS
Sieci i przyłącza kanalizacyjne z PCV

WSTĘP
1.1.
PRZEDMIOT SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru : sieci i przyłączy kanalizacyjnych deszczowe z rur PCV.
1.2.
ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.
PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych robót wchodzą:
Roboty ziemne, umocnienie wykopów i zasypanie
Montaż przewodu kanalizacyjnych z rur PCV i Wipro
Wykonanie studni rewizyjnych i ściekowych
Montaż armatury
Montaż separatora
Montaż zbiornika rozsączającego podziemnego
Wykonanie prób szczelności
Wykonanie izolacji
1.4.

OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków
Kanał deszczowy- kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych
Kanał sanitarny - kanał do odprowadzania ścieków sanitarnych
Przykanalik deszczowy - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji
deszczowej
Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych
Kolektor główny deszczowy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych
Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0m
Urządzenia (elementy uzbrojenia sieci):
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i
prawidłowej eksploatacji kanałów
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w palnie, na
załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych
Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów
dopływowych w jeden kanał odpływowy
Studzienka kaskadowa - (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód pionowy
umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonego kanału dopływowego do
niżej położonego kanału odpływowego
Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków odpływowych, spływających do kanału z utwardzonych
powierzchni terenu
Odwodnienie liniowe- urządzenie do odbioru ścieków odpływowych, spływających do kanału z
utwardzonych powierzchni terenu
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Elementy studzienek
Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych.
Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędna dolnej powierzchni płyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory a rzędna spocznika
Pierścień odciążający - płyta żelbetowa w formie pierścienia zamontowana pod płytą nastudzienną
w celu przejęcia obciążeń
Płyta przykrycia studzienki - płyta przykrywająca komorę roboczą
Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych,
umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych, osadzony w płycie przykrywającej studzienkę
Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków
Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia
obsługo do komory roboczej
Zlewnia - kanał - ukształtowana topograficznie część pasa drogowego przebudowanej drogi,
posiadająca naturalny spadek stanowiący odrębną zlewnię kanalizacji deszczowej
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskim normami i z
definicjami podanymi w projekcie budowlanym
1.5.
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2.1.

MATERIAŁY
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

RURY I KSZTAŁTKI Z NIEZMIĘKCZONEGO POLICHLORKU WINYLU (PVC-U)
Rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji muszą spełniać
warunki określone w PN-EN 1401-1:1999.
Należy stosować rury z PCV SN o średnicach : 160, 200, 250mm
RURY BETONOWE TYPU WIPRO - wykonane wg PN-EN 1916 : 2005 metodą wibroprasowania z betonu C-35/45
WPUSTY ULICZNE Z OSADNIKAMI głębokości 1,0 m wg. PN-EN 1917:2004 ze skrzynkami ulicznymi
deszczowymi klasy C wg. normy PN-EN 124:2000 wraz z ramką dystansową
STUDZIENKI KANALIZACYJNE
Studzienki kanalizacyjne muszą spełniać warunki określone w PN-EN 10729:1999. Studzienki kanalizacyjne
powinny być wykonane z materiałów trwałych. Zaleca się:
beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniającymi,
kręgi betonowe i żelbetowe łączone na zaprawę cementową lub na uszczelki,
cegłę kanalizacyjną PN-B 12037:1998,
tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne.
W przypadku ścieków agresywnych należy zastosować odpowiednie materiały chemoodporne lub izolacje.
WŁAZY KANAŁOWE
Włazy kanałowe należy wykonywać jako:
włazy żeliwne typ ciężki KI. D 400
dla regulacji wysokościowej posadowienia włazu należy stosować pierścienie dystansowe lub podmurówkę z
cegły kanalizacyjnej na zaprawie cementowej
STOPNIE ZŁAZOWE
Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-EN 13101:2005r
KRĘGI BETONOWE PREFABRYKOWANE
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Na studzienki ściekowe stosowane są prefabrykowane kręgi betonowe o średnicy 50cm, wysokości 25cm, 30cm
lub 60cm z betonu klasy B25 wg KBI-22.2.6(6)
PIERŚCIENIE ŻELBETOWE PREFABRYKOWANE
Pierścienie żelbetowe (dystansowe) prefabrykowane o średnicy 65cm powinny być wykonane z betonu
wibrowanego klasy B-20 zbrojonego stalą o wym. 1066/660/-170/203, pierścień wyrównawczy 960/500/120/230.
PŁYTY ŻELBETOWE PREFABRYKOWANE
Płyty żelbetowe prefabrykowane powinny mieć grubość 11 cm i być wykonane betonu wibrowanego klasy B-20
zbrojonego stalą
PŁYTY FUNDAMENTOWE ZBROJONE
Płyty fundamentowe zbrojone powinny posiadać grubość 15cm i być wykonane z betonu klasy B-15
KRUSZYWO NA PODSYPKĘ
Podsypka może być wykonana z tłucznia lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać
wymaganiom stosowanych norm.
SKRZYNKA ŻELIWNA.
Skrzynka żeliwna z kratką KI. D 400x600, z % kołnierza , forma płaska
SEPARATOR KOALESCENCYJNY ŻELBETOWY ZINTEGROWANY Z OSADNIKIEM I 10-KROTNYM WEWNĘTRZNYM
BY-PASSEM

SKRZYNKA ROZSĄCZAJĄCA ZE ŚCIANAMI O STRUKTURZE AŻUROWEJ I
WSTĘPNIE UFORMOWANYMI PRZYŁĄCZAMI.
Skrzynki posiadają wewnętrzny, kolumnowy system nośny przenoszący obciążenia pionowe.
Przy piętrowaniu elementów kolumny tworzą spójną, pionową strukturę nośną, pozwalającą
na budowę zbiornika o stałej nośności pionowej w obrębie całej struktury.
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Parametry techniczne zastosowanych produktów:
Skrzynka rozsączająca – to moduł składający się z bloków rozsączających z PP
1200 x 800 x 330 (pojemność 292 l/netto) charakteryzujący się bardzo dużą
chłonnością. Pojemność gromadzenia wynosi około 92%.
Waga jednego elementu 23 kg
Wytrzymałość na nacisk pionowy 600 kN/m2 powierzchniowo Wytrzymałość na nacisk poziomy 120 kN/m2
Wytrzymałość na nacisk pionowy 800 kN/m2 – punktowo
Element monolityczny – elementy konstrukcyjne – słupy nośne jak i elementy dna ,
góry i ścian bocznych wykonana jako element monolityczny w procesie produkcji
Kolumny nośne dla 1200x800x330 – 44 sztuki na element
, średnice przyłączy DN 110, 160, 315
Zabudowa do klasy – SLW60
Geowłóknina GRK3, gramatura 200 g/m2, grubość 2,2 mm
AT-15-8072-2012 na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
08 listopada
2.2.
POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH
Wszystkie materiały do wykonania robót określonych w pkt. 1.1. powinny odpowiadać wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
SPRZĘT
3.1.
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Sprzęt stosowany do wykonania robot musi byc utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, oraz
spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację
przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji nie może być później zmieniany bez jego zgody.
TRANSPORT
4.1.
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Materiały należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów.
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub
przesuwaniem
Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania:
rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m; wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1
m,
jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku nie
powinna przekraczać 1 m,
podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części
środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni
samochodu,
podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia.
Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie.
Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.
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Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania
słonecznego i temperaturą przekraczającą 40'C.
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed działaniem
światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi iub innym materiałem (np. folią
nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką
ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji.
Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości maksymalnej 3 m,
przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach
na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm. grubości min. 2,5 cm i rozstawie co
1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2
m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych
średnicach winny być składowane odrębnie.
Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami drewnianymi.
Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez ograniczenie jego szerokości
przy pomocy pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w odstępach 1 +2 m.
WYKONYWANIE ROBÓT
5.1.
SZCZEGÓŁOWE OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, wymaganiami niniejszej specyfikacji,
PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY WYKONANIA ROBÓT

Wykopy
Wykonać zgodnie z PN-B-10729:1999 „ Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.
Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania”. Wykopy wykonać częściowo mechanicznie , częściowo
ręcznie zachowując wymogi bhp oraz zabezpieczenia w stosunku do pozostałego uzbrojenia. Roboty
montażowe prowadzić w wykopach o ścianach pionowych zabezpieczonych poprzez wykonanie niepełnego (
ażurowego) deskowania ścian z pomocą bali drewnianych lub systemowych dyli stalowych wyciąganych w
trakcie zasypywania wykopów. Rozparcie wykopów wykonać okrąglaków drewnianych lub rozporami
stalowymi ze śrubami rzymskimi. Rozparcie powinno być stateczne i pewne w każdej fazie jego wykonywania i
prowadzenia robót. Należy dokonywać okresowego sprawdzenia zabezpieczenia ścian wykopów a w
przypadkach koniecznych odpowiednio je wzmocnić. W przypadku niekorzystnych warunków gruntowowodnych mogących wystąpić lokalnie, należy wykonać pełne deskowanie ścian wykopów.
Prace montażowe prowadzić w zabezpieczonych wykopach o szerokości 0,9 m dla rurociąg DN 150.
Zasypkę właściwą ( poza strefą prowadzenia rur) w obszarze poza pasem projektowanej drogi i chodnika ( tylko
w terenach zielonych) można wykonać gruntem rodzimym pozbawionym gruzu i ostrych przedmiotów. Zasypkę
wykopów w obszarze pod projektowana jezdną i chodnikami wykonać gruntami niespoistymi ( pasek, pospółka)
dowiezionymi na plac budowy. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach wykonanie zasypki gruntem
rodzimym , pod warunkiem stwierdzenia jego przydatności. Zasypkę wykopów wykonać warstwami co 20 cm z
zastosowaniem zagęszczenia gruntu, szczególnie pod parkingami, wymagany stopień zagęszczenia Is=0,95.
Pierwszą warstwę wykonać z piasku średnioziarnistego, pozostałe w zależności od możliwości uzyskania stopnia
zagęszczenia można wykonać z gruntu rodzimego.
Zagęszczenie zasypki właściwej nie może być większe niż zagęszczenie strefy prowadzenia wodociągu,
wymagany stopień zagęszczenia Is=0,9.
W obszarze gdzie mogą wystąpić warstwy wodonośne reprezentowane przez piaski, należy przewidzieć
odwonienie za pomocą igłofiltrów zabijanych po oby stronach wykopu.
Wykopy należy zabezpieczyć ogrodzeniem, oświetlić i ustawić odpowiednie tablice ostrzegawcze.
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zlecić wytyczenie tras uprawnionej służbie geodezyjnej
Roboty montażowe
Spadki i głębokość posadowienia kanałów powinny spełniać parametry określone w projekcie budowlanowykonawczym.
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Przygotowanie podłoża - podsypka
Wodociąg należy układać na podsypce piaskowej o grubości określonej w dokumentacji projektowej.
Ułożony na podsypce z piasku wodociąg należy przykryć warstwą piasku . Ziemia użyta do zasypki wykopu nie
może zawierać kamieni, gruzu, resztek roślinnych , humusu itp.
Zagęszczenie podłoża powinno wynosić nie mniej niż 0,95 max zagęszczenia według normalnej próby Proctora.
Montaż rurociągów
Montaż rurociągów może odbywać się dwoma metodami:
montaż odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
montaż odcinków rurociągu w wykopie.
Rury w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadków. Na
całej długości powinny przylegać do podłoża na co najmniej Ľ obwodu.
Połączenia rur i kształtek z PVC-U i PP
Przed montażem rur i kształtek z PVC-U i PP należy dokonać ich oględzin. Powierzchnie wewnętrzne i
zewnętrzne rur oraz kształtek powinny być gładkie, czyste, pozbawione nierówności, porów i jakichkolwiek
innych uszkodzeń w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań określonych w normach PN-EN 14011:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1:1999, PN-EN 1852-1:1999/A1:2004.
Połączenia kielichowe na wcisk
Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną uszczelką
(pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego
ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich.
Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne powinny być szczelne i muszą spełniać wymagania określone w PN-B/10729:1999.
Elementy prefabrykowane studzienek, a także studzienki z tworzyw sztucznych powinny być montowane
zgodnie z instrukcjami producentów.
Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kołowych powinny być zgodne ze średnicami określonymi w
projekcie gdzie wynoszą:
Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kołowych
Średnica przewodu
Minimalna średnica studzienki rewizyjnej kołowej
odprowadzającego
przelotowej
połączeniowej
spadowej- kaskadowej
0,20

1,2

1,2

1,2

0,30

1,2

1,2

1,2
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Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać zasad określonych w projekcie budowlanowykonawczym i w niniejszej SST:
- studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów bocznych;
- studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym;
- studzienki wykonywać należy w wykopie odpowiednio poszerzonym. Natomiast w trudnych warunkach
gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej), kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym;
- w przypadku konieczności wykonania wlotu kanału na rzędnej wyższej niż rzędna odpływu i gdy różnica
rzędnych kanału dopływowego i odpływowego przekracza 0,5m, należy stosować studzienki spadowekaskadowe. Studzienki rewizyjne należy wykonać zgodnie z norma PN-B-10729. Studzienki rewizyjne
składają się z następujących części :
- komory roboczej
- dna studzienki
- włazu kanałowego
- stopni złazowych
Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0m. Przypadku studzienek płytkich (kiedy głębokość
ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić ww. wysokości) dopuszcza się
wysokość komory roboczej mniejszą niż 2,Om Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany studni należy wykonać
jako szczelne. Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas bezpośrednio na
komorze roboczej należy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-H-74051. Kineta w
dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny z przekrojem
kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami o wysokości 0,25 średnicy kanału. Przy zmianie kierunku
trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany
średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi.
Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 0,5% w kierunku kinety. Studzienki usytuowane w korpusach
drogi (lub innych miejscach narażonych na obciążenia dynamiczne) powinny mieć właz klasy D400. Poziom
włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach górna
krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min 8cm ponad poziomem terenu. W ścianie komory
roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo stopnie złazowe w dwóch rzędach, w
odległości pionowych 0,3m i w odległości osi stopni 0,30m
Studzienki ściekowe
Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni i placów powinny być z
wpustem ulicznym żeliwnym i osadnikiem. Zgodnie z projektem, przewiduje się zastosowanie wpustów
zwykłych. Dopuszcza się stosowanie wpustów przy krawężnikowych w szczególności tam, gdzie występuje
istniejące uzbrojenie
Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosić:
głębokość osadnika studzienki ściekowej - 1,00m
średnica osadnika (studzienki 0,50m)
Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w linii krawężnika jezdni lub w dnie cieku korytkowego, przy
czym wierzch kraty powinien być usytuowany 2cm poniżej ścieku jezdni.
Lokalizacja studzienek wynika z rozwiązania drogowego. Liczba studzienek ściekowych i ich rozmieszczenie
wynika z rozwiązań projektu drogowego. Przy umieszczeniu kratek ściekowych bezpośrednio w nawierzchni,
wierzch kraty powinien znajdować się 0,5cm poniżej poziomu warstwy ścieralnej. Każdy wpust powinien być
podłączony do kanału z pośrednictwem studzienki rewizyjnej połączeniowej, studzienki krytej (tzw. ślepej) lub
wyjątkowo za pomocą wpustu bocznego
Izolacje
Rury betonowe i żelbetowe użyte do budowy kanalizacji powinny być zabezpieczone przed korozja, zgodnie z
zasadami zawartymi w „Instrukcji zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych" opracowanej przez
Instytut Techniki Budowlanej w 1986r. Zabezpieczenie rur kanałowych polega na powleczeniu ich zewnętrznej i
wewnętrznej powierzchni warstwą izolacyjną Bitizol R,P lub asfaltową, posiadającą aprobatę techniczną,
wydana przez upoważniona jednostkę. Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z
Inżynierem. W środowisku słabi agresywnym, niezależnie od czynnika agresji oraz w wodzie gruntowej,
studzienki należy zabezpieczyć przed zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym stosowanym na gorąco wg PN- C-96177
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Zabudowa zbiornika rozsączającego – skrzynki
Zbiornik rozsączający należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, oraz ściśle z zaleceniami producenta
dostarczającego materiał. W tym celu należy ustalić z dostawcą materiałów warunki zabudowy dla
projektowanego systemu i warunków zabudowy.
Schemat montażu;
wykonanie wykopu umożliwiającego ułożenie zbiornika w projektowanym kształcie i głębokości
uwzględniającej minimalną wysokość przykrycia zbiornika z zabezpieczeniem ścian wykopu zgodnie z
obowiązującymi normami w zależności od głębokości wykopu oraz rodzaju gruntu.
Wykonanie podsypki z piasku płukanego o grubości ok. 5 cm i zagęszczenie jej.
Ułożenia zabezpieczenia z geowłókniny GRK-3 wg zaleceń producenta systemu.
Ułożenie zbiornika rozsączającego z projektowanych modułów (skrzynek) z wykorzystaniem adapterów
połączeniowych.
Szczelne owinięcie zbiornika geowłókniną GRK-3 z zakładkami pomiędzy poszczególnymi pasami ok. 50 cm.
Wykonanie niezbędnych połączeń z przewodami doprowadzającymi wody do rozsączania.
Zasypanie zbiornika gruntem rodzimym z warstwowym zagęszczeniem lekkim sprzętem zagęszczającym.
Wykończenie nawierzchni wg projektu.
Montaż separatora
Montaż i zabudowę separatora należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, oraz ściśle z zaleceniami
producenta dostarczającego materiał. W tym celu należy ustalić z dostawcą urządzenia warunki zabudowy dla
poszczególnych warunków i głębokości.
Schemat montażu:
Wykonanie wykopu i doprowadzenie przewodów kanalizacji;
Wyrównanie i wypoziomowanie dna wykopu wysypanego piaskiem lub drobnym żwirem na grubości około
10 cm. W przypadku braku warstwy nośnej gruntu wylać betonową płytę fundamentową i na nią wysypać
warstwę piasku lub żwiru celem łatwiejszego ustawienia rzędnych;
Posadowienie i wypoziomowanie separatora. W tym celu należy wykorzystać specjalne uchwyty
transportowe separatora;
Szczelne podłączenie oznaczonych króćców wlot / wylot;
Zabudowa nadbudowy otworów włazowych nadstawkami betonowymi do wymaganej wysokości;
Zasypanie zbiornika gruntem z warstwowym zagęszczaniem;
Wykonanie wykończenia nawierzchni.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
6.2. Kontrolę wykonania sieci wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w
zeszycie nr 3 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych" pkt 6 „Kontrola i
badania przy odbiorze".
Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z
częstotliwością zaakceptowana przez Inżyniera
W szczególności kontrola powinna obejmować:
sprawdzenie założonych rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów
wysokościowych z dokładnością do 1cm
badanie zabezpieczenia wykopów przez zalaniem wodą
badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego
lub betonu pod kanały
badanie odchylenia osi kolektora
sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek
badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego
sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów
sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów
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badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu
sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) pokryw włazowych
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją
Dopuszczalne tolerancje i wymagania
odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej
niż +/- 5cm
odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m odchylenie grubości warstwy podłoża nie
powinno przekraczać +/-3cm
odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać +/-5cm
odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać +/-5mm
odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku)
wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100m powinien być
zgodny z wymogami drogowymi rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z
dokładnością do +/- 5mm
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną
odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Wszystkie roboty, które wykazują
większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez
Wykonawcę na jego koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu
na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót.
7.1.2. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg
ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.
7.1.3. Zasady określania ilości robót
Długość rurociągów na odcinkach prostych mierzy się wzdłuż ich osi w metrach, z podziałem według średnic
rur, rodzaju wykopu (ściany pionowe lub skarpowe), głębokości posadowienia oraz poziomu wody gruntowej.
Kształtek nie wlicza się do długości rurociągów, a oblicza w sztukach rzeczywiście wbudowanych z podziałem na
średnice.
Armaturę oblicza się w sztukach z podziałem na rodzaje i średnice.
Studnie i komory na sieci oblicza się w sztukach z podziałem na średnice lub wymiary w metrach.
Obmiaru robót podstawowych sieci i przyłączy wodociągowych dokonuje się w zależności od:
rodzaju wykopu - o ścianach pionowych lub skarpowych,
głębokości posadowienia rurociągu licząc od powierzchni terenu.
poziomu wody gruntowej (rurociągi ułożone powyżej i poniżej poziomu wody).
ODBIÓR ROBÓT
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8.1.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY ODBIORU ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora , jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Badania przy odbiorze - rodzaje badań
Badania przy odbiorze przewodów sieci kanalizacyjnej zależne są od rodzaju odbioru technicznego robót.
Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i odbioru
technicznego końcowego po zakończeniu budowy.
Badania przy odbiorze powinny być zgodne z PN-EN 1610:2002.
8.3. Odbiór techniczny częściowy
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na:
zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją. Dopuszczalne odchylenie w
planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać ±2 cm,
zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podłoża
naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub nadzorem,
zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z dokumentacją,
zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być drobny i
średnioziarnisty, bez grud i kamieni,
zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610:2002
dla kanalizacji grawitacyjnej.
Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie przez okres 30
minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu wodą do poziomu terenu.
Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury. Dopuszcza
się wykonywanie próby szczelności za pomocą powietrza wg PN-EN 1610:2002.
Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby szczelności przewodu,
inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności
z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i kształtek, studzienek kanalizacyjnych,
zwieńczeń wpustów i studzienek kanalizacyjnych jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru
technicznego -częściowego (załącznik 1), który stanowi podstawę do decyzji o możliwości zasypywania
odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.
Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego częściowego.
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym częściowym przewodu kanalizacyjnego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić
dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować
dokumentację powykonawczą.
8.4. Odbiór techniczny końcowy
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na:
zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną,
zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,
zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
zbadaniu protokołów odbiorów prób szczelności przewodów kanalizacyjnych

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z:
protokołami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego (załącznik 1),
projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,
inwentaryzacją geodezyjną,
protokołem szczelności systemu kanalizacji grawitacyjnej (załącznik 2),
należy przekazać inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego.
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu.
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Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi określonego systemu kanalizacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
końcowym złożyć oświadczenia:
o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami pozwolenia
na budowę,
o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - ulicy i
sąsiadującej z budową nieruchomości.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.
SZCZEGÓŁOWE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,
wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi
kosztami, koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 POLSKIE NORMY
PN-EN 1610:2002Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
PN-EN 752-1:2000Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje
PN-EN 752-2:2000Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania
PN-EN 1401-1:1999Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy
przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Część 1:Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu
PN-ENV 1401-3:2002 (U)Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezciśnieniowej kanalizacjideszczowej i ściekowej. Nieplastyfikowany polichlorek
winylu (PVC-U). Część 3: Zalecenia dotyczące wykonania instalacji
PN-EN 1852-1:1999Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Część 1: Wymagania
dotyczące rur, kształtek i systemu
7. PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 - jw. 8. PN-EIW 1852-2:2003 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Część 2: Zalecenia dotyczące
oceny zgodności
PN-EN 588-1:2000Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Część 1: Rury, złącza i kształtki do systemów
grawitacyjnych
PN-EN 588-2:2004Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Cześć 2: Studzienki włazowe i nie włazowe
PN-EN 124:2000Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością
EN 13101:2005Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych
PN-B 10729:1999Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
PN-B 12037:1998Cegły pełne wypalane z gliny - kanalizacyjne
PN-EN 476:2001Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej
PN-EN 681-1:2002Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur
wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma
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PN-EN 681-2:2002Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur
wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
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SA-1.01.01. SIECI I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE Z PE

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
GRUPA
45000000-7

KATEGORIA
45231300-8

OPIS
Sieci i przyłącza wodociągowe

WSTĘP
1.1.
PRZEDMIOT SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru : sieci i przyłączy wodociągowych z rur żeliwnych
1.2.
ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.
PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych robót wchodzą:
Wykonanie, umocnienie i zasypanie wykopów
Rozbiórka istniejących nawierzchni
Montaż przewodu wodociągowego z rur zeliwnych
Montaż armatury wodociągowej ( zawory, wodomierze itp. )
1.4.
OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Sieć wodociągowa - Układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i rozprowadzających wodę
przeznaczoną do spożycia przez ludzi, znajdujących się poza budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody
do zestawu wodomierzowego na przyłączu wodociągowym.
Przewód wodociągowy tranzytowy - Przesyłowy przewód bez odgałęzień, przeznaczony wyłącznie do przesyłu
wody.
Przewód wodociągowy magistralny - Magistrala wodociągowa, przewód z odgałęzieniami, przeznaczony do
rozprowadzania wody do przewodów rozdzielczych.
Przewód wodociągowy rozdzielczy, osiedlowy - Przewód przeznaczony do rozprowadzania wody do przyłączy
wodociągowych.
Przyłącze wodociągowe - Przewód przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociągowej w
obiekcie.
Uzbrojenie przewodów wodociągowych
Armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe działanie i eksploatacje sieci wodociągowej.
Armatura sieci wodociągowych - w zależności od przeznaczenia:
- armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,
- armatura odpowietrzająca - zawory odpowietrzające, napowietrzające, odpowietrzająco-napowietrzające,
armatura regulująca - zawory regulacyjne i redukcyjne,
armatura przeciwpożarowa - hydranty.
armatura czerpalna - zdroje uliczne.
Studzienka wodociągowa; komora wodociągowa - obiekt na przewodzie wodociągowym, przeznaczony do
zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza itp.).
1.5.
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.
1.6.

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE
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Sieć wodociągowa ppoż.
Obiekty zasilane będą z istniejącej sieci wodociągowej 150 zlokalizowanej w ul. Kociewskiej w rejonie działki nr
Zaprojektowano sieć wodociągową DN 125 mm dla potrzeb PSZOK z rur żeliwnych z wewnętrzną
wykładziną cementową.
Sieć wodociągową wykonać z rur DN 125 x 3,5 mm, minimalna grubość wykładziny cementowej 4 mm. Włączenie do
istniejącej sieci wodociągowej w węźle W1 wykonać poprzez zamontowanie trójnika redukcyjnego żeliwnego Dn
150/125, następnie zamontować zasuwę kołnierzową DN 100 mm, posadowioną na cokole betonowym. Przejście
projektowanej sieci wodociągowej pod ul. Kociewską wykonać metodą przewiertu poziomego bez naruszenia
nawierzchni jezdni. Zastosować rurę przewiertową DN 250 stalową o długości L=16,5 m z wkładkami dystansowymi
np. Integra – Gliwice lub o takich samych parametrach technicznych innej firmy.
Zaprojektowano hydrant nadziemny DN 80 mm typ EURO 2000-RW np. firmy Hawle nr kat. 250 zgodny z normą
EN 14384 lub o takich samych parametrach technicznych innej firmy.
Drugi hydrant wnękowy DN 52 mm z możliwością spuszczania wody na okres zimy, zamontowany na ścianie
wiaty magazynu na odpady niebezpieczne.
Przed hydrantami w odległości ok. 1 m zamontować zasuwy odcinające kołnierzowe DN 80 mm i DN 50 mm.
Hydrant DN 80 osadzić na betonowym cokole. Hydranty oznaczyć tabliczkami zgodnie z PN-86/B-09700.
Skrzynki od zasuw i hydrantów należy obrukować w promieniu 1 m. Sieć wodociągową ułożyć na 10 cm
podsypce żwirowej. Głębokość posadowienia wyniesie ok. 1,6 m. W odległości około 0,3 m nad wodociągiem
należy ułożyć niebieską taśmę ostrzegawczą o szerokości 20 cm z zatopioną wkładką metalową. Końcówki
taśmy wyprowadzić do skrzynek zasuw i hydrantów.
Zaprojektowano studzienkę wodomierzową zlokalizowaną na działce Inwestora . Pomiar ilości zużywanej wody
odbywać się będzie za pomocą wodomierza np. AQUILA klasy C DN 80 lub o takich samych parametrach
technicznych innej firmy.
Za wodomierzem zamontować zawór antyskażeniowy typ EA 291 NF DN 80 np. firmy Danfoss lub o takich
samych parametrach technicznych innej firmy.
Studzienkę wodomierzową wykonać zgodnie z rysunkiem S-4 niniejszego opracowania.
Jeżeli po zrealizowaniu inwestycji ciśnienie w sieci wodociągowej niezbędnej do zasilania hydrantów ppoż. o
wydajności Q=10 l/sek i ciśnieniu 0,2 MPa będzie niewystarczające należy zamontować zestaw hydroforowy do
podnoszenia ciśnienia np. firmy Hydro-Vaccum S.A. według załączonej oferty lub o takich samych parametrach
technicznych innej firmy.

2.1.

MATERIAŁY
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

2.2.3. Rury PE
2.2.4. Uzbrojenie sieci wodociągowej
Armatura sieci wodociągowej musi spełniać warunki określone w normach PN-EN 1074-1+5 : 2002 oraz PN89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.
Bloki oporowe
Bloki oporowe zgodnie z BN-81/9192-05 z betonu B-15 stosować należy przy kształtkach, gdzie następuje
zmiana kierunku lub rozgałęzienie przewodu tj. przy gotowych łukach , kolanach, trójnikach, korkach i
hydrantach. Zapewniają one przeniesienie sił osiowych mogących spowodować wyciąganie rur z kielichów.
Zasuwy należy opierać na fundamencie tak, aby możliwy był ich demontaż.
2.3. Studnie wodomierzowe
2.3.1. Studnie betonowe
Wymiary studni powinny być zgodne z PN-B-10729:1999. Włazy na studnie powinny być zgodne z PN-EN
124/2000. Stopnie złazowe w studniach rewizyjnych - żeliwne, powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74086.
Części studni powinny być łączone ze sobą na uszczelkę z gumy odpornej na działanie ścieków.
Połączenia rur ze studzienkami powinny być wykonane jako szczelne i elastyczne – należy stosować fabryczne
uszczelnienia, dobierane przez producenta studzienki w zależności od rodzaju rur lub szczelne tuleje
przejściowe. Przy przejściach przez przegrody budowlane, przewody należy prowadzić w tulejach ochronnych
tzw. mechanicznych.
Klasa wytrzymałości włazów nie powinna być niższa niż:
- klasa D (400 kN) dodatkowo wyposażenie we wkładkę wygłuszającą - w drogach i ulicach;
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C(250 kN) - na parkingach ogólnodostępnych, przy prędkości ruchu samochodowego poniżej 30 km/h,
B(125 kN) - na parkingach dla samochodów osobowych, ciągach pieszych, terenach zielonych itp.
Nie dopuszcza się stosowania włazów klasy A.
Studzienki wodociągowe przeznaczone do zainstalowania armatury regulującej przepływ wody, czerpalnej,
zabezpieczającej powinny być wykonywane z materiałów trwałych, wodoszczelnych, jako żelbetowe
monolityczne lub prefabrykowane. Zaleca się beton klasy nie mniejszej niż B45 lub polimerobeton.
Studzienka wodociągowa powinna mieć stopnie lub klamry do schodzenia wykonane ze stali nierdzewnej oraz
otwory włazowe o średnicy co najmniej 0.6 m w świetle.
2.3. Składowanie materiałów na budowie
Materiały takie jak: rury stalowe i PE, kształtki polietylenowe składowane na placu budowy powinny być
zabezpieczone przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych i opadami atmosferycznymi. Dłuższe
składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych.
Rury i kształtki powinny być układane na równym podłożu, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1.0m.
Miejsce składowania powinno być suche i czyste, usytuowane w odległości nie mniejszej niż 2m od
jakiegokolwiek źródła ciepła. Składowanie materiału w temperaturze ponad +5 o C pozwala na obróbkę
mechaniczną natychmiast po pobraniu go z magazynu. Rury w odcinkach jak i w kręgach należy składować w
położeniu poziomym na równym podłożu lub gęsto ułożonych podkładach z desek związane w wiązki wg
asortymentów na wysokość nie przekraczającą 1.0m. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur
można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych.
Rury z żeliwa sferoidalnego można składować na terenie otwartym i składować na podkładach drewnianych,
maksymalna dopuszczalna wysokość stosów:

Gdy rury dla wody do picia z PE DIN EN 545 układane są w stosach, należy stosować przekładki z belek
drewnianych, szerokości min. 10 cm układane ok. 1.5m od końca rur. Należy unikać ze względów
bezpieczeństwa, stosów o wysokości przekraczającej 3.0m
Do przeładunku rur należy używać pasów (elastycznych), Rury z wykładziną cementową są dostarczane z
zabezpieczeniami wnętrza rury przed zanieczyszczeniami (kapturami). Kaptury te należy usunąć dopiero
bezpośrednio przed montażem.
Uszczelki należy składować w magazynie w miejscu chłodnym i suchym tak, aby nie uległy zdeformowaniu.
Należy je chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego. Należy je chronić przed
uszkodzeniami i zanieczyszczeniami.
Armaturę ciężką powinno się przechowywać pod wiatą
2.4.
POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH
Wszystkie materiały do wykonania robót określonych w pkt. 1.1. powinny odpowiadać wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
SPRZĘT
3.1.
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Sprzęt stosowany do wykonania robot musi byc utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, oraz
spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację
przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji nie może być później zmieniany bez jego zgody.
TRANSPORT
4.1.
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
126

Materiały należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów.
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub
przesuwaniem
Rury z PE
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.
Kształtki muszą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający przed
przemieszczeniem i uszkodzeniem.
Należy stosować urządzenia podnoszące o odpowiednim udźwigu. Unikać uderzeń lub otarć rur w trakcie
transportu samochodem i przy układaniu na stojakach. Unikać przeciągania rur po ziemi, nie dopuszczać do ich
upadku.
Przy podnoszeniu stosować odpowiednie haki pokryte warstwą ochronną, zawiesia tekstylne szerokie i
płaskie. W trakcie podnoszenia rur nie wolno przebywać pod ładunkiem!

5.1.

WYKONYWANIE ROBÓT
SZCZEGÓŁOWE OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, wymaganiami niniejszej specyfikacji,
PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do montażu sieci wodociągowej należy:
dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu,
wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-10736:1999,
obniżyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych (w przypadku
wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych),
przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z dokumentacją.
5.3. Montaż rurociągów
Montaż rurociągów może odbywać się dwoma metodami:
montaż odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
montaż odcinków rurociągu w wykopie.
Rury w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadków. Na całej
długości powinny przylegać do podłoża na co najmniej 1/4 obwodu.
5.4. OGÓLNE WARUNKI MONTAŻU RUR Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO
Przecinanie rur
Oznaczyć przekrój przecięcia prostopadłe do osi rury.
Przed przecięciem sprawdzić czy mierzona średnica zewnętrzna jest mniejsza od DE max.
Najlepszą metodą jest pomiar zewnętrznego obwodu rury w miejscu planowanego cięcia (OE max), przy użyciu
płaskiej taśmy mierniczej, dla średnicy DN>300mm cięcie możliwe jest na odcinku 2/3 długości od bosego
końca rury.
Dla średnic 200 do 800mm przy cieciu stosować piłę pneumatyczną do przecinania którą można równocześnie
wykonywać ścięcia skośne.
Montaż
Przed montażem należy oczyścić wnętrze kielicha, bosy koniec rury, uszczelkę i pierścień kotwiący. Zaleca się
umieszczenie uszczelki w kielichu przed włożeniem rury do wykopu.
Zaznaczyć bosy koniec w odległości lcm od końca /gdy nie jest oznaczony fabrycznie/ sprawdzić również stan
krawędzi.
Posmarować pastą smarującą: widoczną powierzchnię uszczelki oraz krawędź i bosy koniec rury. Wycentrować
i włożyć bosy koniec rury w kielich /starać się zachować współosiowość/:
wcisnąć aż do oznakowania wyznaczonego na bosym końcu rury - 1cm,
wcisnąć tak, aby czoło kielicha znalazło się między dwoma oznakowaniami, jeśli
były oznaczone fabrycznie na rurach.
W czasie wprowadzania bosego końca do kielicha rury muszą być ustawione współosiowo.
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Odchylenia rur można dokonać tylko po zakończeniu łączenia.
Uzbrojenie sieci wodociągowej
Uzbrojenie sieci wodociągowej montuje się w studzienkach (komorach) wodociągowych lub bezpośrednio w
gruncie. Powszechnie stosowana jest armatura żeliwna. W sieciach wodociągowych z tworzyw sztucznych może
mieć zastosowanie także armatura z tworzywa sztucznego.
Tworzywo, z którego wykonano kadłub armatury z bosym końcem lub kielichem zgrzewanym elektrooporowo
powinno spełniać wymagania PN-EN 12201-1
Uszczelnienia elastomerowe zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2.
Armaturę należy łączyć zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta. Oględziny - powierzchnie
wewnętrzne i zewnętrzne armatury powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań niniejsze] normy. Konstrukcja armatury
powinna być taka, aby podczas montażu, łączenia jej z rurą lub innym elementem nie nastąpiło
przemieszczenie uzwojeń elektrycznych lub uszczelnień.
W czasie wykonywania robót montażowych sieci wodociągowych należy ściśle przestrzegać instrukcji i zaleceń
producentów wszystkich materiałów zastosowanych do ich budowy.
Zabudowa i oznakowanie armatury
Trzpienie zasuw należy przedłużyć do powierzchni terenu za pomocą typowych obudów do zasuw, kończąc je w
żeliwnych skrzynkach do zasuw wodociągowych. Żeliwne skrzynki do zasuw i teren przy hydrantach należy
obrukować w promieniu 0,7 m lub obetonować 15 cm warstwą betonu B-15. Lokalizację tych skrzynek należy
oznakować za pomocą tabliczek informacyjnych (emaliowanych zgodnie z PN-86/B-09700).
Próba ciśnienia, płukanie i dezynfekcja przewodów
Próbę ciśnienia sieci wodociągowej przeprowadzić należy na ciśnienie 1,0 MPa zgodnie z PN-B/10725 :1997.
Płukanie przewodów należy przeprowadzić mieszanką wody i powietrza ze względu na dużą średnicę rur a
niewielką ilość wody, którą można wtłoczyć do sieci. Płukanie sieci wykonać poprzez puszczenie wody z
wodociągu przy otwartych na końcu hydrantach i równoczesnym wtłoczeniu sprężonego powietrza przez
hydrant, przyłącze lub specjalny króciec.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
6.2. Kontrolę wykonania sieci wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w
zeszycie nr 3 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych" pkt 6 „Kontrola i
badania przy odbiorze".
Szczególną uwagę należy zwrócić na ocenę prawidłowości wykonania połączeń zgrzewanych.
Ocenę tę należy przeprowadzić w oparciu o następujące kryteria:
zgrubienie zgrzewane powinno być obustronnie możliwie okrągło
ukształtowane, powierzchnia zgrubienia powinna być gładka,
rowek między wypływkami nie powinien być zagłębiony poniżej zewnętrznych powierzchni łączonych
elementów.
przesunięcie ścianek łączonych rur nie powinno przekraczać 10% grubości ścianki rur
całkowita szerokości wypływek powinna być większa od zera i nie powinna przekraczać wartości
określonych przez producenta rur i kształtek.
Ocenę jakości połączenia zgrzewanego można wykonać za pomocą urządzeń pomiarowych z dokładnością 0,5
mm.
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próbę szczelności.
Próby szczelności należy -wykonywać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu ale na żądanie inwestora
lub użytkownika należy również przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu.
Zaleca się przeprowadzać próbę ciśnieniową hydrauliczną jednakże w przepadkach uzasadnionych względami
techniczno-ekonomicznymi można stosować próbę pneumatyczną.
Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związany z próbami szczelności są podane w normie PN-B
10725:1997. Niezależnie od wymagań określonych w normie przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby
szczelności należy zachować następujące warunki:
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ewentualne wymagania inwestora związane z próbą powinny być jasno określone w projekcie albo w
szczegółowej specyfikacji technicznej SST,
odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długości ok. 300 m w przypadku wykopów o
ścianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocmonych ze skarpami - wszystkie złącza
powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne,
odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilny, zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami - wykonana dokładnie obsypka, przewód na podporach lub w kanałach zbiorczych
powinien mieć trwałe zamocowania wraz z umocnieniem złączy,
wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte,
profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie i odwodnienie a urządzenia
odpowietrzające powinny być zainstalowane w najwyższych punktach badanego odcinka,
należy sprawdzić wizualnie wszystkie badane połączenia.
W czasie przeprowadzania próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących warunków:
przewód nie możne być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie może
być niższa niż TC,
napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od niższego punktu,
temperatura wodv wykorzystywanej przv próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C,
po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy go pozostawić na 20 godzin w
celu ustabilizowania.
6.1.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną
odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Wszystkie roboty, które wykazują
większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez
Wykonawcę na jego koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu
na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.
6.2.
Kontrola w zakresie budowy przewodu, studzienek, komór:
a) badanie zgodności ułożenia przewodu na podłożu wzmocnionym z Dokumentacją
b) badanie odchylenia w planie osi ułożonego przewodu od ustalonego kierunku osi w dokumentacji z
dokładnością do 5 mm
c) badanie zmiany kierunku przewodu w planie i profilu wykonywane na załamaniach z dokładnością do 1mm,
zmiany kierunku w planie za pomocą łuków lub na połączeniu z dokładnością do 1 mm
d) badanie różnicy rzędnych w profilu (odchylenie spadku) ułożonego przewodu z dokładnością do 1 mm (w
studzienkach) i 5 mm (po wierzchu przewodu)
e) badanie zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozją od zewnątrz i od wewnątrz po próbie
szczelności na infiltrację
f) badanie połączenia rur z żeliwa sferoidalnego, PE wg wytycznych producenta rur f) badanie szczelności
odcinka przewodu na eksfiltrację:
- czas próby dla studzienek winien wynosić 8 h
- sprawdzenie lokalizacji studzienek i komór wg PN-B-10729:99.
- sprawdzenie stateczności i wytrzymałości studzienek wg PN – jw.
- sprawdzenie dna studzienek i komór poprzez oględziny zewnętrzne
- sprawdzenie kominów włazowych poprzez oględziny zewnętrzne
- sprawdzenie przejścia kanałów przez ściany studzienek oraz komór przez oględziny zewnętrzne
- sprawdzenie włazów kanałowych poprzez oględziny zewnętrzne oraz pomiar krawędzi otworu od
wewnętrznej powierzchni ściany
- sprawdzenie stopni złazowych poprzez kontrolę zamocowania w ścianie, pomiar odstępów pionowych
i poziomych oraz poziomego położenia górnej krawędzi stopni
sprawdzenie kierunków podłączeń i stateczności komór
6.3.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania
odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić
więcej niż ± 5 cm
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odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m
odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć ± 3 cm
dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla
pozostałych przewodów – 5 cm
różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie: dla przewodów z
tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów ± 2 cm
dopuszczalne odchylenia w planie osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny
przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych i z betonu sprężonego 2 cm
dopuszczalne odchylenie wymiarów i promieniu łuków kołowych od przyjętych w dokumentacji nie powinno
przekraczać ± 5 cm
dopuszczalna wymiarów wysokości stopni powodujących zmianę spadku przewodu między łukami nie
powinno przekraczać ± 3 mm
dopuszczalne odchylenie spadku (różnice rzędnych w profilu) ułożonego przewodu od przewidzianego w
dokumentacji nie powinno przekroczyć w każdym jego punkcie ± 1 cm
dopuszczalne zmiany kierunku w planie układanego przewodu na połączeniu rur nie mogą przekraczać: 1
st. kąta odchylenia (tangens kąta = 0,017)
6.4.
Kontrola w zakresie robót ziemnych
Badania należy wykonać zgodnie z n.n. SST, oraz PN-B-10736:99.
Długość odcinka robót ziemnych poddanego badaniom nie powinna być mniejsza niż 50 m. Kontrola powinna
obejmować sprawdzenie zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz badanie wykopów
otwartych obudowanych w tym:
sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów
wysokościowych z dokładnością do 1 cm
sprawdzenie materiałów i elementów obudowy przez oględziny i porównanie ich cech na zgodność z
dokumentami dostarczonymi przez wytwórcę
kontrola zachowania warunków bezpieczeństwa pracy
kontrola zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych
badanie szerokości wykopu – wykonywane w trzech wybranych miejscach badanego odcinka, taśmą stalową
z dokładnością do 0,1 m.
badanie głębokości wykopu – wykonywane przy użyciu niwelatora i łaty niwelacyjnej w odstępach nie
większych niż 30 m z dokładnością do 1 cm
pomiar szerokości i grubości podłoża piaskowego w odległościach nie większych niż 30 m, miarkę z
dokładnością do 2 cm
pomiar grubości piaskowej warstwy ochronnej zasypu – jak w punkcie g)
badanie zagęszczenia podłoża piaskowego, warstwy ochronnej zasypu i zasypu przewodu do powierzchni
terenu, laboratoryjnie przez pomiar wskaźnika zagęszczenia (Ic=0,95).
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót.
7.1.2. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg
ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.
7.1.3. Zasady określania ilości robót
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Długość rurociągów na odcinkach prostych mierzy się wzdłuż ich osi w metrach, z podziałem według średnic
rur, rodzaju wykopu (ściany pionowe lub skarpowe), głębokości posadowienia oraz poziomu wody gruntowej.
Kształtek nie wlicza się do długości rurociągów, a oblicza w sztukach rzeczywiście wbudowanych z podziałem na
średnice.
Armaturę oblicza się w sztukach z podziałem na rodzaje i średnice.
Studnie i komory na sieci oblicza się w sztukach z podziałem na średnice lub wymiary w metrach.
Obmiaru robót podstawowych sieci i przyłączy wodociągowych dokonuje się w zależności od:
rodzaju wykopu - o ścianach pionowych lub skarpowych,
głębokości posadowienia rurociągu licząc od powierzchni terenu.
poziomu wody gruntowej (rurociągi ułożone powyżej i poniżej poziomu wody).
ODBIÓR ROBÓT
8.1.
SZCZEGÓŁOWE ZASADY ODBIORU ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora , jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Badanie przy odbiorze sieci wodociągowych należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt.
6.2. WTWiO sieci wodociągowych
8.2.1. Badania przy odbiorze
Badania odbiorowe przewodów sieci wodociągowych zależne są od rodzaju odbioru technicznego robót.
Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i odbioru
technicznego końcowego po zakończeniu budowy.
Badania przy odbiorze powinny być zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997.
8.3. Odbiór techniczny częściowy
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na:
zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją. Dopuszczalne odchylenie w
planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać 30 cm dla gruntów zabudowanych lub
50 cm dla gruntów rolnych i leśnych. Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od
przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać dla przewodów z tworzyw sztucznych ±0,05 m,
zbadaniu prawidłowości wykonania zgrzewów.
zbadaniu usytuowania bloków oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,
zbadaniu przez oględziny zabezpieczeń przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,
zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podłoża
naturalnego sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z dokumentacją,
zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być drobny i
średnioziarnisty. bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony,
zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-B 10725:1997.
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby szczelności przewodu,
inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności
z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i armatury, jest przedłożony podczas
spisywania protokołu odbioru technicznego - częściowego, który stanowi podstawę do decyzji o możliwości
zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociągowej
Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego - częściowego.
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym częściowym przewodu wodociągowego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić
dokonanie próby i sprawdzenia przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować
dokumentację powykonawczą.
8.4. Odbiór techniczny końcowy
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Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na:
zbadaniu zgodności stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacją techniczną,
zbadaniu protokołów odbioru: próby szczelności, wyników badań bakteriologicznych oraz wyników
stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,
zbadaniu rozstawu armatury i jej działania,
zbadaniu szczelności komór i studni wodociągowych, szczególnie przy przejściach rurociągów przez
ściany.
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołami odbiorów technicznych
częściowych przewodu wodociągowego (załącznik 1), projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy,
wynikami badań bakteriologicznych, wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu i
inwentaryzacją geodezyjną jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego końcowego,
na podstawie którego przekazuje się inwestorowi wykonany przewód sieci wodociągowej. Konieczne jest także
dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego Teren po budowie
przewodu wodociągowego powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.
SZCZEGÓŁOWE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,
wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi
kosztami, koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 POLSKIE NORMY
PN-EN 1074-1:2002
Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 1: Wymagania ogólne
PN-EN 1074-2:2002
Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 2:
Armatura zaporowa
PN-EN 1074-2:2002/A1
PN-EN 1074-3:2002
PN-EN 1074-4:2002
PN-EN 1074-5:2002
PN-EN 681-1:2002
PN-EN 681-2:2002

PN-EN 12201-1:2004

Armatura wodociągowa - wymagania i badania sprawdzające - Część 2 .
Armatura zaporowa
Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 3:
Armatura zwrotna
Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 4:
Zawory napowietrzająco-odpowietrzające
Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 5:
Armatura regulująca
Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy
rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma
Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy
rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen
(PE). Część 1: Wymagania ogólne

132

PN-EN 12201-2:2004
PN-EN 12201-3:2004

PN-EN 12201-4:2004
PN-EN 12201-5:2004
PN-EN 1452-1:2000
PN-EN 1452-2:2000
PN-EN 1452-3:2000
PN-EN 1452-4:2000

PN-EN 1452-5:2000

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen
(PE). Część 2: Rury
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen
(PE). Cześć 3: Kształtki
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen
(PE). Część 4: Armatura
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen
(PE). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Rury
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Kształtko
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Zawory i
wyposażenie pomocnicze
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Przydatność do
stosowania w systemie

PN-B-10725:1997
PN-87/B-01060
PN-B-10736:1999

Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania Sieć wodociągowa
zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. Wykopy otwarte dla
przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-81/B-03020

Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
Hydranty nadziemne.
Hydranty podziemne.
Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych. Rury i
kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. Zaopatrzenie w wodę.
Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych.

PN-EN 14384:2005(U)
PN-EN 14339:2005(U)

PN-86/B-09700
PN-93/C-89218
PN-EN 805:2002

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
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EL-1.10.00. ROBOTY ELEKTRYCZNE

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
GRUPA
45000000-7

KATEGORIA
45310000-3

OPIS
Przyłącze kablowe

WSTĘP
1.1.
PRZEDMIOT SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru : robót elektrycznych
1.2.
ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.
PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych robót wchodzą:
oświetlenie terenu
zalicznikowe kable nn
roboty elektryczne
1.4.

OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Elektroenergetyczna linia kablowa- kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie
wielofazowym (ewentualnie kilka kabli jedno- lub wielożyłowych połączonych równolegle), wraz z osprzętem,
ułożone na trasie od punktu zasilającego do odbiornika służąca do przesyłania energii elektrycznej.
Trasa kabla - pas terenu lub przestrzeni, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych
Napięcie znamionowe linii- napięcie międzyprzewodowe w przypadku prądu przemiennego, napięcie miedzy
biegunowe w przypadku prądu stałego, na które została zbudowana linia kablowa
Osprzęt elektroenergetycznej linii kablowej - zestaw elementów służących do łączenia, zakończenia lub
rozgałęzienia linii kablowej
Mufa kablowa - zestaw elementów służących do łączenia dwóch odcinków linii kablowych zapewniających
połączenie elektryczne i mechaniczne kabli oraz zapewniających właściwą izolacje
Głowica kablowa - zastaw elementów zapewniających właściwe zakończenie linii kablowej umożliwiający
podłączenie kabla do zacisków urządzenia zapewniających właściwe warunki pracy kabla
Skrzyżowanie - miejsce na trasie linii kablowej w którym rzut poziomy linii kablowej przecina rzut poziomy
innej linii kablowej lub innego urządzeni a uzbrojenia terenu (rurociągu, gazociągu, drogi, toru kolejowego itp.)
Zbliżenie - miejsce na trasie linii kablowej, w którym linia ta przebiega wzdłuż trasy innego urządzenia
uzbrojenia terenu
Nadmierne zbliżenie - miejsce, w którym odległość trasy linii kablowej od przebiegających w pobliżu urządzeń
jest mniejsza niż dopuszczalna odnośnymi przepisami
Odległość skrzyżowania - odległość pomiędzy krzyżującymi się urządzeniami mierzona w rzucie pionowym
urządzeń od dolnej krawędzi urządzenia położonego wyżej do górnej krawędzi urządzenia położonego niżej
Opaska oznaczeniowa kabla - taśma z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego z naniesionymi w sposób
trwały (np. wytłoczonymi) danymi identyfikującymi linie kablową:
trasa kabla opisana punktem początkowym i końcowym
typ kabla
napięcie znamionowe linii kablowej
właściciel lub jednostka prowadząca eksploatację
rok budowy linii kablowej
Oznacznik kablowy - słupek betonowy z wytłoczoną literą „K" (kabel) lub „M" (mufa) służący do oznakowania
trasy kabla ułożonego w ziemi i lokalizacji muf kablowych na linii kablowe
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Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i
działaniem łuku elektrycznego
Przegroda - osłona ułożona wzdłuż kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla lub innego urządzenia Przepust
(przewiert) - przepust wykonany metoda bez odkrywkową z wykorzystaniem sprzętu specjalistycznego
1.5.
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.
1.6.

Założenia projektowe

Oświetlenie terenu PSZOK
Oświetlenie terenu przewiduje się oprawami LED asymetrycznymi GUEL2/A40//W 120W na na dwoch słupach
stalowych C 8/3/60 na fundamentach prefabrykowanym B-120. Minimalne natężenia oświetlenia placow
przyjęto zgodnie z PN-EN 12464 -2:2007.
Słupy wyposażyć w głowice OZ2/60. Zasilanie projektowanych słupow oświetleniowych kablami YKY 3x4 mm2 z
projektowanej rozdzielnicy RP.
Załączanie oświetlenia przekaźnikiem zmierzchowym i programatorem zegarem czasowym.
Słupy uziemić stosując uziom pionowy prętowy (alt. ułożyć bednarkę w rowie kablowym) - R<10 omow
Przyłącza kablowe nn zalicznikowe
Zasilanie instalacji na terenie PSZOK odbywać się będzie z rozdzielnicy RP
W tym celu należy:
zainstalować rozdzielnicę RP w obudowie izolacyjnej IP 54 z wyposażeniem wg, schematu
z projektowanego złącza kablowego z układem pomiaru energii (projekt i wykonanie ENERGAoperator)
wyprowadzić kabel ziemny YKY 5x6mm2 dł.~15m w kierunku rozdzielnicy RP i wprowadzić do niej
projektowany kabel zasilający
zacisk PE rozdzielnicy uziemić (pkt. rozdziału przewodu PEN na N i PE w złączu kablowym)
z rozdzielnicy wyprowadzić obwod kable YKY 5x4mm2 zasilające słupy oświetleniowe (110m +
5m) z rozdzielnicy RP wyprowadzić kable YAKY 3x4mm2 dla zasilania wiaty oraz szlabanu
kable układać na głębokości 07m z przykryciem folią kablową niebieską
skrzyżowania kabli z drogami, placami oraz innymi urządzeniami podziemnymi wykonać w rurach
AROT DVK75.
na kable nałożyć opaski z naniesionymi cechami kabla, całość robot wykonać zgodnie z PN-76/E05125. Przed zasypaniem kabel zgłosić służbom geodezyjnym.
Ochrona przeciwprzepięciowa oraz ochrona od porażeń
W rozdzielnicy RP zainstalować ochronniki przepięciowe typ B+C.
Układ zasilania w sieci zasilającej oraz w instalacji odbiorczej TN-S z wydzielonym przewodem ochronnym PE
(rozdział przewodu ochronnego PE i neutralnego N w złączu kablowym).
Ochrona od porażeń – szybkie wyłączenie zasilania zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 w czasie < 5s dla sieci i wlz
oraz 0,4 s w instalacji odbiorczej z zastosowaniem wyłącznikow rożnicowo-prądowych.

2.1.

MATERIAŁY
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

2.1.1.

Szczegółowe zestawienie materiałów zawarte w projekcie budowlanym.

Kable winny być dostarczone na plac budowy bezpośrednio przed przystąpieniem do ich układania. W razie
wcześniejszego zakupienia kabli, należy je przechowywać w magazynie. Kable winny być dostarczone i
przechowywane w bębnach kablowych ustawionych pionowo na krawędziach bębnów
Bębny należy zabezpieczyć przed przetaczaniem się. Dopuszcza się dostarczanie i krótkotrwałe
przechowywanie krótkich odcinków kabli w kręgach ułożonych poziomo. Średnica kręgu kabla winna być me
mniejsza niż 40-krootna zewnętrzna średnica kabla.
Końcówki kabli winny być w sposób pewny zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci do wnętrza kabla.
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Kable o widocznych pęknięciach, otarciach i innych uszkodzeniach powłoki izolacyjnej me mogą być użyte do
budowy linii kablowych.
Długości poszczególnych odcinków linii kablowych zasilających zostały' podane w dokumentacji projektowej.
2.1.2. Końcówki kablowe.
Do przyłączenia kabli do zacisków urządzeń należ}' stosować końcówki kablowe mocowane na żyłach kabla
przez zagniatanie. Do kabli z żyłami miedzianymi stosować końcówki kablowe miedziane.
2.1.3. Rury ochronne: osłonowe i przepustowe.
Jako rury osłonowe dla kabli stosować rury typu DVK i DVR . Stosować należy rury produkowane z
przeznaczeniem na rury osłonowe dla kabli, posiadające specjalnie wykończoną powierzchnię wewnętrzną oraz
dodatkowy osprzęt ułatwiający przeciąganie kabli
2.1.4. Piasek na podsypkę, obsypkę i zasypkę kabli
Piasek na podsypkę, obsypkę i zasypkę kabli powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-87/B—01100.
2.1.5. Składowa nie materiałów.
2.1.5.1. Kable energetyczne.
Kable energetyczne przechowywać należy nawinięte na bębny kablowe. Zaleca się przechowywanie kabli na
bębnach kablowych, na których dostarczane został)' od producenta, końcówki kabli winny być. w sposób
pewny zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci do wnętrza kabla. Dopuszcza się przechowywanie kabli na
otwartej przestrzeni. Bębny kablowe winny być ustawione pionowo na krawędziach bębnów i zabezpieczone
przed przetaczaniem się.
Krótkie odcinki kabli mogą być, przez krótki okres czasu przechowywane zwinięte w kręgi, których średnica
winna być me mniejsza niż 40-kroma średnicy kabla. Kręgi kabli winny być ułożone płasko na podłożu. Kręgi
kabli winny być przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych.
2.1.5.2. Osprzęt kablowy.
Osprzęt kablowy winien być przechowywany w pomieszczeniach zamkniętych w opakowaniach fabrycznych.
Warunki przechowywania winny odpowiadać zaleceniom producenta osprzętu.
2.2.
Odbiór materiałów na budowie.
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz certyfikatami, świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i
protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodności. Dostarczone
materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta.
Należy przeprowadzić szczegółowe oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub
powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należ)' poddać badaniom określonym przez Inżyniera
robót. Materiały, które nie uzyskały akceptacji Inspektora Nadzoru należy zwrócić do dostawcy.

2.3.
POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH
Wszystkie materiały do wykonania robót określonych w pkt. 1.1. powinny odpowiadać wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
SPRZĘT
3.1.
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Sprzęt stosowany do wykonania robot musi byc utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, oraz
spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację
przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji nie może być później zmieniany bez jego zgody.
TRANSPORT
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4.1.
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Materiały należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów.
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub
przesuwaniem

5.1.

WYKONYWANIE ROBÓT
SZCZEGÓŁOWE OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, wymaganiami niniejszej specyfikacji,
PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.1.2. Roboty przygotowawcze.
Przed przystąpieniem do budowy linii kablowych roboty ziemne winne być wykonane zgodnie z dokumentacją
projektową i Specyfikacją Techniczną ST-08-01.
Wykopy pod kablowe linie zasilające należy wykonać jako wykopy o ścianach pionowych wykonane ręcznie.
Głębokość wykopów winna być tak dobrana, aby ułożone w nich, na podsypce piaskowej kable znalazły się
(górna krawędź kabla) na głębokości 70 cm poniżej powierzchni gruntu. Szerokość dna wykopu winna wynieść
40 cm dla pojedynczego kabla.
5.1.3. Podsypka piaskowa.
Dno rowu kablowego, na całej jego szerokości należy zasypać warstwa piasku grubości 10 cm stanowiącą
podsypkę pod budowaną limę kablową. W przypadku gruntów bardzo silnie nawodnionych grubość podsypki
należy zwiększyć do 15cm. W przypadku układania kabla w gruntach piaszczystych bez kamieni i innych
zanieczyszczeń można, po uzyskaniu akceptacji Inżyniera zrezygnować z wykonania podsypki piaskowej.
5.1.4. Roboty montażowe.
5.1.4.1. Układanie kabli w rowach kablowych.
Przed przystąpieniem do układania kabli należy w rowie kablowym ułożyć rury osłonowe. Kable w rowie należy
układać przez odwijanie kabla z bębna kablowego. Przy przeciąganiu kabla przez rury ochronne należy"
stosować metody zapewniające me uszkodzenie kabla i jego izolacji przy użyciu rolek prowadzących . kable
układać w rowie limą falistą zwiększając tym długość kabla o 4% w stosunku do długości trasy kabla.
Kable, w trakcie układania lub bezpośrednio po ułożeniu, należy oznakować poprzez założenie opasek
oznaczeniowych. Opaski oznaczeniowe winny być zakładane na całej długości kabla co około 10 m.
Przy wprowadzaniu kabla do rur ochronnych i przepustów, przy wyprowadzeniach kabla do złącza pozostawić
zapas kabla po 1 m z każdej strony przeszkody.
Na załomach trasy oraz przy układaniu zapasów kablowych zachować dopuszczalny promień gięcia kabla.
Po ułożeniu kabla należy go zasypać co najmniej 10 cm warstwą piasku, a następnie 15 cm warstwa gruntu
rodzimego. Po zagęszczeniu tych warstw należy nad kablem ułożyć folię z PCW koloru czerwonego o szerokości
20 cm i grubości co najmniej 0.S mm. następnie należy zasypać rów kablowy gruntem rodzimym warstwami po
maksimum 30 cm z ubijaniem.
5.1.4.2. Skrzyżowania z projektowanym uzbrojeniem.
Na skrzyżowaniach z projektowanym uzbrojeniem podziemnym kable należy osłonić rurami ochronnymi na
szerokości krzyżowanego uzbrojenia oraz po jednym metrze w obie strony od skrzyżowania. Wyloty rur
ochronnych należy zaślepić poprzez wprowadzenie na głębokość co najmniej 10 cm od wlotu rury pianki
poliuretanowej
Przy skrzyżowaniach należy stosować następujące zasady:
na skrzyżowaniach z wodociągami i kanalizacją sanitarną kabel winien znaleźć się nad krzyżowanym
rurociągiem W każdym przypadku odległość pionowa od krzyżowanych urządzeń winna wynosić co najmniej
0,5 m w przypadku, gdy zachowanie tej odległości jest niemożliwe, dopuszcza się zmniejszenie odległości
pionowej pod warunkiem nałożenia na krzyżowane urządzenie rury ochronnej dwudzielnej
Wszelkie roboty wykonywane na skrzyżowaniu i w zbliżeniu do istniejących urządzeń podziemnych należy
prowadzić pod nadzorem właściciela lub użytkownika krzyżowanego urządzenia. Zlecenie nadzoru
specjalistycznego nad robotami jest obowiązkiem wykonawcy i on także ponosi koszty tego nadzoru.
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5.1.4.3. Oznakowanie trasy kabla.
Po zasypaniu rowu kablowego należy' trasę Unii kablowej oznakować poprzez:
zawieszenie tabliczki informacyjnej kabla na ścianach budynków w miejscu wprowadzenia lub wyprowadzenia
go z budynku.
5.1.4.4. Podłączenie kabla.
Podłączenia kabla do zacisków złącza kablowego można dokonać po wykonaniu pomiarów stanu izolacji oraz
po pozytywnym wyniku prób napięciowych.
5.2.

Założenia szczegółowe

Oświetlenie terenu PSZOK
Oświetlenie terenu przewiduje się oprawami LED asymetrycznymi GUEL2/A40//W 120W na na dwoch słupach
stalowych C 8/3/60 na fundamentach prefabrykowanym B-120. Minimalne natężenia oświetlenia placow
przyjęto zgodnie z PN-EN 12464 -2:2007.
Słupy wyposażyć w głowice OZ2/60. Zasilanie projektowanych słupow oświetleniowych kablami YKY 3x4 mm2 z
projektowanej rozdzielnicy RP.
Załączanie oświetlenia przekaźnikiem zmierzchowym i programatorem zegarem czasowym.
Słupy uziemić stosując uziom pionowy prętowy (alt. ułożyć bednarkę w rowie kablowym) - R<10 omow
Przyłącza kablowe nn zalicznikowe
Zasilanie instalacji na terenie PSZOK odbywać się będzie z rozdzielnicy RP
W tym celu należy:
zainstalować rozdzielnicę RP w obudowie izolacyjnej IP 54 z wyposażeniem wg, schematu
z projektowanego złącza kablowego z układem pomiaru energii (projekt i wykonanie ENERGAoperator)
wyprowadzić kabel ziemny YKY 5x6mm2 dł.~15m w kierunku rozdzielnicy RP i wprowadzić do niej
projektowany kabel zasilający
zacisk PE rozdzielnicy uziemić (pkt. rozdziału przewodu PEN na N i PE w złączu kablowym)
z rozdzielnicy wyprowadzić obwod kable YKY 5x4mm2 zasilające słupy oświetleniowe (110m +
5m) z rozdzielnicy RP wyprowadzić kable YAKY 3x4mm2 dla zasilania wiaty oraz szlabanu
kable układać na głębokości 07m z przykryciem folią kablową niebieską
skrzyżowania kabli z drogami, placami oraz innymi urządzeniami podziemnymi wykonać w rurach
AROT DVK75.
na kable nałożyć opaski z naniesionymi cechami kabla, całość robot wykonać zgodnie z PN-76/E05125. Przed zasypaniem kabel zgłosić służbom geodezyjnym.
Ochrona przeciwprzepięciowa oraz ochrona od porażeń
W rozdzielnicy RP zainstalować ochronniki przepięciowe typ B+C.
Układ zasilania w sieci zasilającej oraz w instalacji odbiorczej TN-S z wydzielonym przewodem ochronnym PE
(rozdział przewodu ochronnego PE i neutralnego N w złączu kablowym).
Ochrona od porażeń – szybkie wyłączenie zasilania zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 w czasie < 5s dla sieci i wlz
oraz 0,4 s w instalacji odbiorczej z zastosowaniem wyłącznikow rożnicowo-prądowych.
Instalacja oświetleniowa
Oświetlenie wiaty wykonać oprawami przemysłowymi szczelnymi 2x36W EVG IP65 mocowanymi do stalowej
konstrukcji dachu. Instalację wykonać przewodami YDY 3x1,5mm2 w rurkach RVS n.k. Załączanie oświetlenia
wyłącznikiem szczelnym przy wejściu do wiaty
Zasilanie instalacji z rozdzielnicy RP kablem ziemnym YKY 3x4 mm2. Podejście kabla do skrzynki przyłączeniowej
(izolacyjna do 4mm2 szczelna IP65) wykonać w rurze stalowej
Przebudowa kabli SN kolidujących z projektowanym wjazdem
Zgodnie z warunkami przebudowy istniejących kabli SN kolidujących z projektowanym wjazdem na teren PSZOK
należy:
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istniejący kabel ze słupa nr 3 kier. st. transf. BIOGAZ (obca) typu HAKnFta 3x120 mm2 odkopać i przełożyć
poza obszar kolizji, skrzyżowanie z drogą wykonać w rurach dwudzielnych A120PS – kabel ułożyć na głębokości
1m poniżej nawierzchni drogi
w miejscach skrzyżowania kabli SN 15kV z projektowanym wjazdem, na kable nałożyć rury ochronne
dwudzielne A120PS – kabel ze słupa nr 4 kier. st. transf. BIOGAZ (inwestora) oraz kabel ze słupa nr 5 kier. st.
transf. ZUOK (obca)
Powyższe prace wykonać zgodnie z PN-76/E-05125 pod nadzorem personelu Rejonu Dystrybucji.
Roboty ziemne – wykopy kablowe wykonywać ręcznie.
Istniejąca nawierzchnia jezdni – bitumiczna.
Chodniki – kostka betonowa.
Teren utwardzony płytami drogowymi (poza jezdnią) – płyty zostaną rozebrane w ramach budowy PSZOK.
Po zakończeniu prac budowlanych teren należy niezwłocznie przywrocić do stanu pierwotnego (naprawa jezdni
i chodnika).
Prace prowadzić w sposob nieuciążliwy dla komunikacji w tym obszarze.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
6.1.1. Rowy pod kable
Po wykonaniu rowów pod kable, sprawdzeniu podlegają wymiary poprzeczne rowu i zgodność ich tras z
dokumentacją geodezyjną. Odchyłka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczać 0,5 m.
6.1.2. Kable i osprzęt kablowy
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentów,
według których zostały wykonane, na podstawie atestów, protokółów odbioru albo innych dokumentów.
6.1.3. Układanie kabli
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące pomiary:
głębokości zakopania kabla,
grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem,
odległości folii ochronnej od kabla,
stopnia zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.
Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogą być uznane za dobre,
jeżeli odbiegają od założonych w dokumentacji nie więcej niż o 10%.
6.1.4. Sprawdzenie ciągłości żył
Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonać przy użyciu przyrządów o
napięciu nie przekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie
mają przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone identycznie.
6.1.5. Pomiar rezystancji izolacji
Pomiar należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, dokonując odczytu po
czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik należy uznać za dodatni, jeżeli rezystancja
izolacji wynosi co najmniej:
20 Mn/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o
napięciu znamionowym do 1 kV,
50 Mn/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o napięciu
znamionowym wyższym niż 1 kV oraz kablami elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw sztucznych,
0,75 dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-76/E-90300
6.1.6. Próba napięciowa izolacji
Próbie napięciowej izolacji podlegają wszystkie linie kablowe. Dopuszcza się niewykonywanie próby
napięciowej izolacji linii wykonanych kablami o napięciu znamionowym do 1 kV. Próbę napięciową należy
wykonać prądem stałym lub wyprostowanym. Wynik próby napięciowej izolacji należy uznać za dodatni, jeżeli:
izolacja każdej żyły wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawów przebicia
częściowego, napięcie probiercze o wartości równej 0,75 napięcia probierczego kabla wg PN-76/E90250 [4] j PN-76/E-90300,
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wartość prądu upływu dla poszczególnych żył nie przekroczy 300 uA/km i nie wzrasta w czasie
ostatnich 4 min. badania; w liniach o długości nie przekraczającej 300 m dopuszcza się wartość prądu
upływu 100 uA.
6.2. Badania po wykonaniu robót
W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie wykonywania robót, na
wniosek Wykonawcy. Nadzór Inwestorski może wyrazić zgodę na niewykonywanie badań po wykonaniu robót.
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną
odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Wszystkie roboty, które wykazują
większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez
Wykonawcę na jego koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu
na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót.
7.1.2. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg
ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.
ODBIÓR ROBÓT
8.1.
SZCZEGÓŁOWE ZASADY ODBIORU ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora , jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.
8.1.

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 8

8.2 Odbiór robót zanikających
Roboty zanikające występują w procesie budowy linii kablowych zasilających. Wykonawca zobowiązany jest
dokonać zgłoszenia do odbioru robót kablowych przed zasypaniem oraz przedstawić oświadczenie służby
geodezyjnej, że ułożony kabel został przez te służby namierzony i jest ułożony zgodnie z dokumentacją
projektową w której uwzględniono ewentualne zmiany zatwierdzone przez Inżyniera. Fakt odbioru robót
kablowych przed zasypaniem oraz zgodę na zasypanie kabli należy odnotować w dzienniku budowy, niezależnie
od sporządzonego na tą okoliczność protokółu.
8.3 Odbiór częściowy
Wykonawca może zgłaszać do odbioru pojedyncze elementy stanowiące scalone jednostki obmiaru
wymienione w 7. lub kilka tych jednostek jednocześnie. Do odbioru częściowego wykonawca nie może zgłaszać
wszystkich scalonych jednostek obmiarowych. Na Wykonawcy nie ciąży obowiązek korzystania z możliwości
dokonywania odbiorów częściowych. Jeżeli Wykonawca korzysta z odbiorów częściowych, zobowiązany jest
uczestnikom odbioru przedstawić Dokumentację. Projektową Powykonawczą (DPP) dla danego fragmentu
robót uwzględniającą zmiany uzgodnione z autorem projektu i zatwierdzone przez Inżyniera. Dla odbieranego
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fragmentu robót należy skompletować i dołączyć do dokumentacji odbioru dokumenty dotyczące jakości
wbudowanych materiałów. Fakt odbioru częściowego oraz postanowienia zespołu odbierającego należy
również odnotować w dzienniku budowy niezależnie od sporządzonego na tą okoliczność protokółu.
8.4 Odbiór końcowy
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany, oprócz dokumentów wymienionych w części ogólnej
punktu 8., dostarczyć instrukcje obsługi, instrukcje łączeniowe i instrukcje programowania sterowników. W
wykonanych szafkach (rozdzielniach) Wykonawca jest zobowiązany umieścić schematy ideowe i montażowe,
zabezpieczone trwale przed zabrudzeniem, zawilgoceniem i przypadkowym zniszczeniem.
Z przebiegu odbioru końcowego robót sporządza się protokół, który musi zawierać jasne stwierdzenie czy
roboty zostały odebrane czy też nie, ze względu na występujące usterki. Nie dopuszcza się warunkowego
odbioru robót. Protokół może natomiast zawierać stwierdzenie warunkowego załączenia obiektu pod napięcie
jednak musi w takim przypadku zawierać szczegółowy opis tych uwarunkowań. Jeżeli w trakcie odbioru zostały
stwierdzone usterki, musi być wyznaczony termin ich usunięcia i muszą być wyznaczone osoby upoważnione do
stwierdzenia faktu usunięcia usterek. Musi być również w tym przypadku, określony w treści protokółu, tryb
dalszego postępowania.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.
SZCZEGÓŁOWE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków
i transportu na teren budowy,
wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi
kosztami, koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 POLSKIE NORMY
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Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
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BU-2.00.00. ROBOTY ZIEMNE

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
GRUPA
45000000-7

KATEGORIA
45111200-0

OPIS
Roboty ziemne

WSTĘP
1.1.
PRZEDMIOT SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru : robót ziemnych
1.2.
ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.
PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych robót wchodzą:
1.3.1. WYKOPY,
1.3.2. WARSTWY FILTRACYJNE, PODSYPKI I NASYPY,
1.3.3. PODKŁAD ŻWIROWO-PIASKOWY (WYMIANA GRUNTU) POD FUNDAMENTY,
1.3.4. PODKŁAD PODPOSADZKOWY Z PIASKU ZWYKŁEGO,
1.3.5. NASYPY KONSTRUKCYJNE,
1.3.6. ZASYPKI,
1.3.7. TRANSPORT GRUNTU.
1.4.

OKREŚLENIA PODSTAWOWE

1.4.1.

Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych kubaturowych określa dokumentacja, która
powinna zawierać:
rzuty i przekroje obiektów,
plan sytuacyjno-wysokościowy,
nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i
nasypach, sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów,
wyniki techniczne badań podłoża gruntowego,
szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagęszczenie zasypki, nasypu itp.).
1.4.2. Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia warstwy
ziemi urodzajnej.
1.4.3. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
1.4.4. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
1.4.6. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują
zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na
ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.
1.4.7. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położonych w obrębie obiektu
kubaturowego.
1.4.8. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypów, położonych poza placem budowy.
1.4.9. Odkład -miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym
obiektem.
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1.5.
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.
MATERIAŁY
Wszystkie materiały do wykonania robót określonych w pkt. 1.1. powinny odpowiadać wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
WYKOPY
2.1. Do wykonania robót wg 1.3.1 materiały nie występują.
1.3.2. WARSTWY FILTRACYJNE, PODSYPKI I NASYPY,
1.3.3. PODKŁAD ŻWIROWO-PIASKOWY (WYMIANA GRUNTU) POD FUNDAMENTY,
1.3.4. PODKŁAD PODPOSADZKOWY Z PIASKU ZWYKŁEGO,
2.2. Grunty do wykonania podkładu wg 1.3.2 -1.3.4
Do wykonania podkładu należy stosowad pospółki żwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczące pospółek:
– uziarnienie do 50 mm,
– łączna zawartośd frakcji kamiennej i żwirowej do 50%,
– zawartośd frakcji pyłowej do 2%,
– zawartośd cząstek organicznych do 2%.
2.3. Do wykonania podkładu wg 1.3.4 należy stosować piasek zwykły i inne kruszywa mineralne,
których właściwości odpowiadają wymaganiom normy PN-EN 13139.
NASYPY KONSTRUKCYJNE,
2.5. Grunt do budowy nasypów konstrukcyjnych wg 1.3.5 powinien posiadad następujące właściwości:
– max. średnica ziaren d<120mm,
– wskaźnik różnoziarnistości U>3,
– granica płynności frakcji przechodzącej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm – W<40%,
– zawartośd części organicznych I<2%,
– pęcznienie pod wpływem wody P<5%,
– możliwe jest uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia,
– odpornośd na rozpad <10%.
ZASYPKI
2.4. Do zasypywania wykopów wg 1.3.6 może byd użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarznięty i bez zanieczyszczeo takich jak ziemia roślinna. odpadki materiałów budowlanych itp.

– max. średnica ziaren d<120 mm,
– wskaźnik różnoziarnistości U>5,
– współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d,
– zawartośd części organicznych I<2%,
– odpornośd na rozpad <5%.
TRANSPORT GRUNTU
Materiały nie występują

2.6.

POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH
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Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie
odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań
umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych
wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym
obszarze.
2.7.
ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTÓW
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko
wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały
za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa
nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej
objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład.
Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w
kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.
SPRZĘT
3.1.
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie.
TRANSPORT
4.1.
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Materiały należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów.
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub
przesuwaniem
WYKONYWANIE ROBÓT
SZCZEGÓŁOWE OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, wymaganiami niniejszej specyfikacji,
PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.1.
WYKOPY
5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzid zgodnośd rzędnych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonad kontrolny pomiar sytuacyjnowysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w
nawiązaniu do badao geologicznych.
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów
Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących
bezpiecznych nachyleo skarp:
– w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1
– w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
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– w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byd stosowane następujące zabezpieczenia:
– w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości wykopu
powierzchnia powinna byd wolna od nasypów i materiałów, oraz mied spadki umożliwiające odpływ wód
opadowych
– naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno byd usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachyleo
– stan skarp należy okresowo sprawdzad w zależności od występowania niekorzystnych czynników.
5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć
przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty
budynków zasadnicze linie budynków i krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich,
umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach
powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktów załamania.
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/- 10 cm. Różnice w
stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i - 3 cm.
Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/- 10 cm, a krawędzie wykopu
nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.
Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3metrową.
5.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów
Wykopy powinny byd wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna byd
usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.
W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu
projektowanego posadowienia należy porozumied się z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego celem podjęcia
odpowiednich decyzji.
5.1.5. Odwodnienia robót ziemnych
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji
projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które
zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i
nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające
prawidłowe odwodnienie. Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które
spowoduje ich długotrwała nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich
gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te
czynności, jak również za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
5.1.6. Odwodnienie wykopów
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót
ziemnych. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków odwadniających,
umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy
ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.

5.2.

WARSTWY FILTRACYJNE, PODSYPKI I NASYPY

PODKŁAD ŻWIROWO-PIASKOWY (WYMIANA GRUNTU) POD FUNDAMENTY,
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PODKŁAD PODPOSADZKOWY Z PIASKU ZWYKŁEGO,
NASYPY KONSTRUKCYJNE,
5.2.1. Wykonawca może przystąpid do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
Inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty:
Układanie podkładu powinno nastąpid bezpośrednio po zakooczeniu prac w wykopie.
Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno byd oczyszczone z odpadków materiałów
budowlanych.
Układanie podkładu należy prowadzid na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami
grubości 25 cm.
Całkowita grubośd podkładu według projektu. Powinna to byd warstwa stała na całej powierzchni
rzutu obiektu.
Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 według
próby normalnej Proctora.
5.2.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki:
Układanie podkładu powinno nastąpid bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki.
Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno byd oczyszczone z odpadków materiałów
budowlanych.
Układanie podkładu należy prowadzid na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą.
Całkowita grubośd podkładu według projektu. Powinna to byd warstwa stała na całej powierzchni
rzutu obiektu.
Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien byd mniejszy od Js=0,98 według próby normalnej
Proctora.
5.2.4. Nasypy konstrukcyjne.
Formowanie nasypów powinno być wykonywane warstwami o stałej grubości Dla zapewnienia dobrych
warunków odwodnienia powierzchniowego od wód opadowych warstwy powinny posiadać nachylenie:
ok. 10 % w kierunku podłużnym,
ok. 5 % w kierunku poprzecznym.
Kolejna, wyżej położona warstwa może być układana po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia warstwy
poprzedniej tj. ID ≥ 0,70.
Grubość warstw, w zależności od rodzaju gruntu i maszyn zagęszczających określić na podstawie próbnego
zagęszczenia lub orientacyjnie wg tabeli 4.
Tab. 4
Rodzaj gruntu
Rodzaj maszyn zagęszczających

niespoiste

spoiste

gruboziarniste i
kamieniste

h [m]

n

h [m]

n

h [m]

n

Walce wibracyjne gładkie

0,4-0,7

4-8

—

—

0,3-0.6

4-8

Walce wibracyjne okołkowane

0,4-0,6

4-8

0.2-0,3

6-10

_

_

Walce ogumione

0,2-0,3

6-8

0,2-0.3

6-10

Zagęszczarki wibracyjne

0,3-0,6

4-8

__

_

Spycharki gąsienicowe*

0,2-0,3

8-12

0,2-0.3

8-12

1-5

5-15

—

—

Ubijaki o masie 1-10 Mg opuszczane z
wysokości 5-10 m

_
0,3-0,6

4-8
_

1- 3

5-15

Grunt mineralny należy rozkładać równomiernie warstwami i zagęszczać, a grunt zagęszczany powinien posiadać
wilgotność naturalną wn zbliżoną do optymalnej wopt, określoną według normalnej metody Proctora. zaleca się aby:
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dla gruntów spoistych, z wyjątkiem pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych wilgotność gruntu była w
granicach wn = wopt ± 2%,
dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych wn ≥ 0,7 wopt, przy czym górna granica wilgotności zależy od
rodzaju maszyn zagęszczających,
dla gruntów sypkich z wyjątkiem piasków drobnych i pylastych, grunt należy polewać możliwie duża ilością
wody.
Jeśli grunt posiada wilgotność naturalna niższą od dopuszczalnej należy go nawilżyć przez polewanie wodą na
odkładzie lub przy urabianiu w złożu (jeśli ta wilgotność jest znacznie niższa) lub w warstwie jeżeli jest bliska
dopuszczalnej.
W trakcie właściwego procesu zagęszczania ułożona warstwa powinna być zagęszczona na całej szerokości
nasypu, przy czym ilość przejazdów maszyn zagęszczających powinna zapewnić wymagane zagęszczenie.
Grunt do wykonanie nasypu powinien być wolny od zanieczyszczeń (odpadki, gruz, części roślinne, karcze
drzew itp.). Zabrania się również wbudowania w nasyp gruntów:
o zawartości części organicznych większej niż 3
%, o zawartości frakcji ilastej większej od 30 %,
o zawartości gipsu i soli rozpuszczalnych większej od 5 %,
spoistych w stanie płynnym, miękkoplastycznym,
zwartym, skażonych chemicznie.
5.3. ZASYPKI
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek
Wykonawca może przystąpid do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, co powinno byd potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki
Zasypanie wykopów powinno byd wykonane bezpośrednio po zakooczeniu przewidzia-nych w nim
robót.
Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno byd oczyszczone z odpadków materiałów
budowlanych i śmieci.
Układanie i zagęszczanie gruntów powinno byd wykonane warstwami o grubości:
0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych,
0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi lub ciężkimi tarczami.
0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi
Wskaźnik zagęszczenia gruntu nie mniejszy niż Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora.
Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno byd wykonane w sposób nie powodujący
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
6.1.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych
Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji
określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:
właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,
właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.
6.1.2. Badania do odbioru wykopu fundamentowego
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.
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Szerokość wykopu ziemnego
Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż + 10 cm.
Rzędne wykopu ziemnego
Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub +1 cm.
Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia
wyrażonego tangensem kąta.
Równość dna wykopu
Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm.
Równość skarp
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ±10 cm.
6.1.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną
odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Wszystkie roboty, które wykazują
większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez
Wykonawcę na jego koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu
na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót.
7.1.2. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg
ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.
7.1.3. Zasady określania ilości robót
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Roboty objęte katalogiem obmierza się w jednostkach miary podanych nad każdą tablicą katalogu.
Objętości kosztorysowe robót ziemnych kubaturowych oblicza się według określonych w projekcie
wymiarów lub przekrojów poprzecznych i profili podłużnych wykopów, przekopów lub ukopów, a więc
w m3 gruntu rodzimego. W wyjątkowych przypadkach wyraźnie zaznaczonych w tablicach objętości
robót kubaturowych należy obliczać w oparciu o projektowane wymiary nasypów po ich zagęszczeniu.
Przedmiarowana ilość robót zaokrągla się z dokładnością do pełnych jednostek (m2, m3, m, szt itp.).
W przypadku, gdy obmiar gruntu w wykopie, przekopie lub ukopie jest niemożliwy do przeprowadzenia, ilości
gruntu należy obmierzać w stanie spulchnionym na odkładzie lub środkach transportowych, a dla ustalenia
kosztorysowej objętości robót ziemnych do wyników obmiaru gruntu spulchnionego należy stosować
następujące współczynniki zależne od kategorii gruntu podane w tablicy 0002.

Tablica 0002
Lp

Kategoria gruntu

1
2
3

I - II
III - IV
V-X

Współczynniki zmniejszające do obmiaru gruntu
spulchnionego
0,90
0,80
0,72

Objętości przekopów drogowych oraz innych przekopów lub wykopów stałych, dla których
przewidziano w projekcie umocnienie skarp, należy obliczać według przekrojów poprzecznych przed
umocnieniem skarp.
Objętości wykopów tymczasowych ze skarpami lub o ścianach pionowych należy obliczać w oparciu o
określone wymiary, które ustala się zgodnie z podanymi niżej zasadami lub założeniami.
Objętości nadmiaru ziemi pozostałej przy wykopie tymczasowym po ukończeniu robót i zasypaniu
wykopu, a przeznaczonej do odwiezienia lub rozplantowania, należy przyjmować równą objętości
zajętej przez budowle, urządzenia i instalacje wykonane lub zainstalowane w wykopie poniżej terenu.
Objętość ziemi przeznaczonej na zasypanie wykopów tymczasowych należy obliczać jako różnice
objętości wykonanego wykopu i objętości urządzenia lub obiektów wybudowanych w wykopie do
poziomu terenu
ODBIÓR ROBÓT
8.1.
SZCZEGÓŁOWE ZASADY ODBIORU ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora , jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. Wszystkie roboty
podlegają zasadom odbioru robót zanikających
8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających I ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót,
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

PODSTAWA PŁATNOŚCI
150

9.1.
SZCZEGÓŁOWE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,
wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi
kosztami, koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 POLSKIE NORMY
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-88/8932-02 Podłoża kolejowe.
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtów i wymiarów.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
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BU-3.00.00. ROBOTY BETONOWE I ZBROJENIOWE

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
GRUPA
45000000-7

KATEGORIA
45262300-4

OPIS
Betonowe

WSTĘP
1.1.
PRZEDMIOT SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru : robót betonowych i zbrojeniowych
1.2.
ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.
PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych robót wchodzą:
1.3.1.
1.3.2.

ROBOTY BETONOWE
ROBOTY ZBROJENIOWE

1.4.

OKREŚLENIA PODSTAWOWE

1.4.1.Beton zwykły
3
Beton o gęstości powyżej 1,8 kg/m wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych
i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.
1.4.2. Klasa betonu
Symbol literowo-liczbowy (np. B25) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie.
G
Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb .
1.4.3.Mieszanka betonowa
Mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.
1.4.4.Nasiąkliwość betonu
Stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym.
1.4.5.Partia betonu
Ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie umownym
– nie dłuższym niż 1 miesiąc – z takich samych składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach.
G
1.4.6.Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie - Rb
Wytrzymałość zapewniona z 95% prawdopodobieństwem, uzyskana wyniku badania z ciskanie kostek
sześciennych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-06250.
1.4.7.Zaczyn cementowy
Mieszanina wody i cementu.
1.5.
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.
MATERIAŁY
2.1.
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
2.1.1. SKŁADNIKI MIESZANKI BETONOWEJ
2.1.1.1. CEMENT
Rodzaje cementu
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Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków wg norm PN-EN 1971:2002 i PN 197-2:2002 o następujących klasach wytrzymałościowych:
klasa 32,5 – do betonu klasy B 25,
klasa 42,5 – do betonu klasy B 30 i wyższej,
klasa 52,5 – do betonu klasy B 30 i wyższej.
Wymagania dotyczące składu cementu
Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-10040:1999 oraz warunków
technicznych D2.
Oznakowanie opakowania
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis
zawierający następujące dane:
oznaczenie,
nazwa wytwórni i miejscowości,
masa worka z cementem,
data wysyłki,
termin trwałości cementu.
Świadectwo jakości cementu
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań.
Akceptowanie poszczególnych partii cementu
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera.
Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002, a wyniki
ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002.
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni, można
ograniczyć i wykonać tylko badania podstawowe.
Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli
obejmującej:
oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996,
oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996,
sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie
rozpadających się w wodzie).
W przypadku, gdy wyżej wymieniona kontrola wykaże niezgodność z normami, cement nie może być użyty do
betonu.
Warunki magazynowania i okres składowania
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:
dla cementu pakowanego (workowanego):
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z boków przed opadami),
magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
ścianach), dla cementu luzem:
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli
objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu
cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach).
Cement nie może być użyty do betonu po okresie:
10 dni – w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę – w przypadku przechowywania w składach
zamkniętych.
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana w sposób
umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.
2.1.1.2. KRUSZYWO DO BETONU
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia
pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na
153

placu budowy składane oddzielnie na umocnionym i czystym podłożu w taki sposób, aby nie ulegały
zanieczyszczeniu i nie mieszały się.
Zapasy kruszywa powinny być tak duże, aby zapewniały wykonanie wszystkich potrzebnych badań i testów i nie
zakłócały rytmu budowy.
2.1.1.3. KRUSZYWO GRUBE
Dopuszcza się stosowanie kruszywa grubego spełniającego wymagania normy: PN-86/B-06712, PN-79/B- 06711
oraz PN-S-10040:1999.
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych badań
wg PN-86/B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inżyniera.
Na budowie dla każdej partii kruszywa należy wykonać kontrolne badania niepełne
obejmujące: oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),
oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 9334:2001), oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12,
oznaczenie zawartości grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,
oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13.
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodności cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-06712
użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich
frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.
Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) dla
korygowania recepty roboczej betonu.
2.1.1.4. KRUSZYWO DROBNE.
Dopuszcza się stosowanie kruszywa drobnego spełniającego wymagania norm: PN-79/B-06711, PN-86/B-06712
i PN-S-10040:1999.
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym:
oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12,
oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
oznaczenie składu ziarnowego – wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 9331:2000), oznaczenie zawartości grudek gliny – wg PN-88/B-06714/48.
Zobowiązuje się dostawcę do przekazywania, dla każdej partii piasku, wyników badań pełnych wg PN-86/B06712 oraz okresowo wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkaicznej.
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę
wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i stałości zawartości frakcji 0-2 mm.
2.1.1.5. WODA
Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca się stosowanie
wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badań. Należy pobierać ją ze
zbiornika pośredniego.
W przypadku poboru wody z innego źródła należy przeprowadzić bieżącą kontrolę zgodnie z wyżej
wymienioną normą.
2.1.1.6. DOMIESZKI DO BETONÓW
Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN 934-6:2002.
Do produkcji mieszanek betonowych wymaga się stosowania domieszek tylko w uzasadnionych przypadkach i
pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutków ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymałości,
zwiększenie nasiąkliwości i skurczu po stwardnieniu betonu. Należy też ocenić wpływ domieszek na
zmniejszenie trwałości betonu.
Do produkcji mieszanek betonowych stosuje się domieszki o działaniu upłynniającym, napowietrzającym,
przyśpieszającym wiązanie lub opóźniającym wiązanie.
2.1.1.7. MIESZANKA BETONOWA
Do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych można stosować mieszankę betonową wykonywaną
samodzielnie przez Wykonawcę lub mieszankę betonową wykonywaną w Wytwórni (tzw. „beton towarowy”).
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Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej.
2.2.2. STAL ZBROJENIOWA
Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-10042 oraz warunków
technicznych D2, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO
6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215.
Odbiór stali zbrojeniowej na budowie
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego przez wytwórcę
stali. Treść atestu powinna być zgodna z postanowieniami powyżej przytoczonych norm. Cechowanie wiązek i
kręgów powinno być zgodne z postanowieniami powyżej przytoczonych norm.
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach, z podziałem wg
wymiarów i gatunków. Należy dążyć, by stal była magazynowana w miejscu nie narażonym na nadmierne
zawilgocenie lub zanieczyszczenie.
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego, o średnicy nie
mniejszej niż 1,0 mm.
Przy średnicach prętów większych niż 12 mm stosować drut wiązałkowy o średnicy 1,5 mm.
2.2.3. MATERIAŁY SPAWALNICZE
Do spawania należy używać elektrody odpowiednie do gatunku stali z której wykonane jest zbrojenie oraz
odpowiadające wymaganiom normy PN-91/M-69430.
2.2.4. PODKŁADKI DYSTANSOWE
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z tworzyw
sztucznych.
Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania podkładek
dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych.
2.2.5. DESKOWANIA
Do wykonywania deskowań należy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy PN-S-10040:1999, a
ponadto:
drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-96000,
PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,
sklejka powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN-EN
636-3:2001,
gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-84/M81000, deskowania uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym,
do smarowania elementów deskowań stykających się z betonem należy stosować środki antyadhezyjne
parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowań.
Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani
na skutek zetknięcia się z mieszanką betonową.
2.2.6. RUSZTOWANIA
Do wykonania rusztowań należy stosować materiały zgodnie z SST dotyczącą wykonania rusztowań.
SPRZĘT
3.1.
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.
Wykonawca przystępujący do robót korzystać z następującego sprzętu:
pompy do betonu
drobnego sprzętu do rozkładania mieszanki betonowej,
polewaczek do pielęgnacji betonu.
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Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w
betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszanek wolnospadowych).
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie
większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000
drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości
TRANSPORT
4.1.
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1.1.TRANSPORT SKŁADNIKÓW MIESZANKI BETONOWEJ
Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, przeznaczonymi do
wykonywania zamierzonych robót. Kruszywo przewożone na samochodach ciężarowych należy umieścić
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie
zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.
4.1.2. TRANSPORT, PODAWANIE I UKŁADANIE MIESZANKI BETONOWEJ
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilość samochodów należy
dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance
nie może nastąpić: segregacja, zmiana konsystencji i składu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy od wartości podanych w normie
PN-S-10040:1999.
Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt

5.1.

WYKONYWANIE ROBÓT
SZCZEGÓŁOWE OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, wymaganiami niniejszej specyfikacji,
PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2. WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST -Wymagania ogólne.
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/B 06250 lub PNENV 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi D2.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji „Projekt organizacji robót” uwzględniający
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i
żelbetowych, uwzględniając planowany termin rozebrania deskowania i rusztowań, jak również plan
przeprowadzania badań.
5.3. ZAKRES WYKONANIA ROBÓT
Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych należy prowadzić zgodnie z opracowaną przez
Wykonawcę i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru „Dokumentacją technologiczną”.
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do
Dziennika Budowy.
5.4. WYKONANIE DESKOWAŃ
Deskowania elementów licowych powinny być wykonywane z elementów deskowań uniwersalnych
umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. Deskowania powinny spełniać warunki podane w
normie PN-S-10040:1999.
5.5. ZBROJENIE
5.5.1. PRZYGOTOWANIE ZBROJENIA
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy,
kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np.
lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.
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Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach
technicznych stali ani późniejszej korozji.
Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary
przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmywać strumieniem wody. Pręty oblodzone
odmraża się strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć
wodą słodką.
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 mm, w przypadku
większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować.
Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych nożyc,.
Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg dokumentacji projektowej, z równoczesnym
zachowaniem postanowień normy PN-91/S-10042.
Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i normą PN-91/S-10042.
Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich stronę zewnętrzną. Niedopuszczalne są tam
pęknięcia powstałe podczas wyginania.
5.5.2. MONTAŻ ZBROJENIA
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.
Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i
montażowych.
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. Montaż
zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaż
zbrojenia fundamentów wykonać na betonie podkładowym.
Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. Stosowanie innych sposobów
zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych, jest niedopuszczalne. Na wysokości ścian
licowych wykonuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek plastykowych pierścieniowych.
Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji przez inspektora Nadzoru.
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych węzły na
przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż
wyżarzonym drutem wiązałkowym:
przy średnicy prętów do 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm,
przy średnicy prętów powyżej 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm.
Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia
w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. Rozstaw
zbrojenia, średnice i otuliny powinny być zgodne z dokumentacją projektową i normą PN-91/S-10442.
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie
betonowania jest nie dopuszczalne.
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania prętów mogą być
dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim
drutem lub spawać w ilości min 30% skrzyżowań. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie
można na nim położyć spoinę wynosi 10 d.
5.6. WBUDOWANIE MIESZANKI BETONOWEJ
5.6.1. PODAWANIE I UKŁADANIE MIESZANKI BETONOWEJ
Roboty związane z podawaniem i układaniem mieszanki betonowej powinny być wykonywane zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-10040:1999.
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z
projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość
otuliny.
5.6.2. ZAGĘSZCZENIE BETONU:
Roboty związane z zagęszczaniem betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PNS10040:1999.
5.6.3. PRZERWY W BETONOWANIU
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Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji projektowej
lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem, a w
prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń
głównych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia
betonu stwardniałego ze świeżym przez:
usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu, oraz, mleczka cementowego
obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym
do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego.
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu.
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
ułożonego betonu.
5.6.4. WYMAGANIA PRZY PRACY W NOCY
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne
warunki bezpieczeństwa pracy.
5.6.5. WARUNKI ATMOSFERYCZNE PRZY UKŁADANIU MIESZANKI BETONOWEJ I WIĄZANIU BETONU
5.6.5.1. TEMPERATURA OTOCZENIA.
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora Nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednocześnie należy zapewnić mieszankę
betonową o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratą
ciepła w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa.
5.6.5.2. ZABEZPIECZENIE PODCZAS OPADÓW
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni świeżego betonu.
5.6.5.3. ZABEZPIECZENIE BETONU PRZY NISKICH TEMPERATURACH OTOCZENIA.
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres
pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć
działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
5.6.6. PIELĘGNACJA BETONU
Roboty związane z pielęgnacją betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S10040:1999.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowanie
konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji
monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lecz nie wcześniej niż po 7 dniach.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
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Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na sprawdzeniu zgodności z
dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.
Kontrola powinna być prowadzona wg ustalonego „Planu kontroli”, obejmującego między innymi podział
obiektu na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie zakresu, celu kontroli, częstotliwości
badań, sposobu i ilość pobierania próbek.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia „Planu kontroli”, który podlega zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne wymagania
dotyczące kontroli jakości robót podano w ST -Wymagania ogólne.
6.2. ZAKRES KONTROLI I BADAŃ
6.2.1. DESKOWANIE
Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inżyniera i potwierdzona
wpisem do Dziennika Budowy.
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-93/S-10080 oraz
niniejszej SST.
Sprawdzenie polega na:
sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem,
sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,
sprawdzeniu stateczności deskowania,
sprawdzeniu szczelności deskowania,
sprawdzeniu czystości deskowania,
sprawdzeniu powierzchni deskowania,
sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym,
sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,
sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,
sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu betonowania.
Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.
6.2.2. RUSZTOWANIA
Rusztowania należy kontrolować zgodnie z SST dotyczącą wykonania rusztowań.
6.2.3. ZBROJENIE
Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inżyniera i potwierdzona
wpisem do Dziennika Budowy.
Zbrojenie powinno być zgodne z dokumentacją projektową oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w
normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a także niniejszej SST.
Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podają powyżej przytoczone normy.
6.2.4. SKŁADNIKI MIESZANKI BETONOWEJ
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normami
PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejszą SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi
wszystkich wyników badań dotyczących jakości stosowanych materiałów.
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też, za zgodą Inżyniera, zleci nadzór laboratoryjny
niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach Inspektorowi Nadzoru.
Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu uwzględniający badanie składników mieszanki betonowej,
dostosowany do wymagań technologii produkcji. W „Planie kontroli” powinny być uwzględnione badania
przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidłowości zastosowanych materiałów, a wymagane przez Inspektora Nadzoru.
W celu wykonania badań składników mieszanki betonowej należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek
powinna być określona w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.
6.2.5. MIESZANKA BETONOWA

159

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normami
PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też, za zgodą Inżyniera, zleci nadzór laboratoryjny
niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach Inspektorowi Nadzoru. Należy
opracować „Plan kontroli” jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W „Planie kontroli”
powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST,
oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych, a
wymagane przez Inspektora Nadzoru.
W celu wykonania badań mieszanki betonowej należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna być
określona w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, oraz
zgodna z postanowieniami norm odnośnie mieszanki betonowej.
Mieszanka betonowa powinna mieć właściwości zgodne z postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz
niniejszej SST.
6.2.6. WBUDOWANIE MIESZANKI BETONOWEJ
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz niniejszą SST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma.
6.2.7. PIELĘGNACJA BETONU
Warunki pielęgnacji betonu powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz niniejszą SST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma.
6.2.8. BETON
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normami
PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi
wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też, za zgodą Inżyniera, zleci nadzór laboratoryjny
niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach Inspektorowi Nadzoru. Należy
opracować „Plan kontroli” jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W „Planie kontroli”
powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST,
oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych, a
wymagane przez Inżyniera.
W celu wykonania badań betonu należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna być określona w
„Planie kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru..
Beton powinien mieć właściwości zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.
6.2.9. KONTROLA WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI BETONU
Wykończenie powierzchni betonu powinno być zgodne z dokumentacją projektową, postanowieniami normy
PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyżej przytoczona norma.
6.2.10.KONTROLA SPRZĘTU
Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:
kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji,
sprawdzeniu urządzeń do ważenia i mieszania,
sprawdzeniu betoniarki,
sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej,
sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,
sprawdzeniu urządzeń do zagęszczania mieszanki betonowej,
sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu.
Wszystkie roboty ujęte w niniejszej SST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
6.1.3.

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
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Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną
odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Wszystkie roboty, które wykazują
większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez
Wykonawcę na jego koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu
na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót.
7.1.2. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg
ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.
7.1.3. Zasady określania ilości robót
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych konstrukcji betonowych i żelbetowych zgodnie z
dokumentacją projektową
ODBIÓR ROBÓT
8.1.
SZCZEGÓŁOWE ZASADY ODBIORU ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST -Wymagania ogólne.
Konstrukcje betonowe i żelbetowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w
dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.
SZCZEGÓŁOWE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,
wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi
kosztami, koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 POLSKIE NORMY
PN-88/B-06250 PNENV 206-1:2002

Beton zwykły.
Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
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PN-EN 197-1:2002
PN-EN 197-2:2002
PN-EN 196-3:1996
PN-86/B-06712
PN-79/B-06711
PN-91/B-06714/34
PN-78/B-06714/15
PN-EN 933-1:2000
PN-78/B-06714/16
PN-EN 933-4:2001
PN-78/B-06714/12
PN-88/B-06714/48
PN-78/B-06714/13
PN-77/B-06714/18
PN-EN 1925:2001
PN-88/B-32250
PN-EN 934-2:2002
PN-EN 934-6:2002
PN-ISO 6935-1:1998 PNISO 6935-1/Ak:1998 PNISO 6935-2:1995 PN-ISO
6935-2/Ak:1998

PN-89/H-84023.06
PN-82/H-93215
PN-91/M-69430
PN-92/D-95017
PN-91/D-95018
PN-75/D-96000
PN-72/D-90002
PN-63/B-06251
PN-EN 313-1:2001
PN-EN 313-2:2001
PN-EN 636-3:2001
PN-84/M-81000

Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku.
Cement. Część 2: Ocena zgodności.
Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości.
Kruszywa mineralne do betonu.
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkaicznej.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego.
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczenie składu
ziarnowego. Metoda przesiewu.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn.
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczenie kształtu ziarn.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń w postaci gliny.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości.
Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie współczynnika nasiąkliwości
kapilarnej.
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie.
Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek,
kontrola zgodności i ocena zgodności.
Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.
Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.
Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w
kraju.
Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.
Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne
wymagania i badania.
Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania.
Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania.
Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Klasyfikacja.
Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Terminologia.
Sklejka. Wymagania techniczne. Część 3: wymagania dla sklejki użytkowanej w
warunkach zewnętrznych.
Gwoździe. Ogólne wymagania i badania.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
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BU-9.00.00. KONSTRUKCJE STALOWE

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
GRUPA
45000000-7

KATEGORIA
45223210-1

OPIS
KONSTRUKCJE STALOWE

WSTĘP
1.1.
PRZEDMIOT SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru : wykonania konstrukcji stalowych
1.2.
ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.
PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
robót określonych w pkt.1.1.
1.4.
OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.
1.5.
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.
MATERIAŁY
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST– "wymagania ogólne" pkt 2
2.2.
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Wszystkie materiały do wykonania robót określonych w pkt. 1.1. powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.1.

Rama stalowa..
Rygiel ramy zaprojektowano z IPE180. Rygiel dachowy połączony ze słupem dwoma śrubami M16
Słupy ramy zaprojektowano z rury prostokątnej 200x100x4.
Konstrukcja dachu
Konstrukcję dachu zaprojektowano jako płatwie stalowe dwuprzęsłowe.
Płatwie zaprojektowano z [160. Płatwie oprzeć na ryglu ramy. Na płatwiach ułożyć blachę fałdową o profilu
T55x188 gr. 0.75mm
BLACHA TRAPEZOWA
Blachy trapezowej stalowej TR-55 gr. 0,75mm powlekanej kolor RAL 7035
Ściany.
Ściany zewnętrzne typu lekkiego - blacha fałdowa T55x188 gr.0.75mm zamocowana do rygli ściennych z
rury kwadratowej 100x100x4
Na stopach fundamentowych oprzeć podwalinę żelbetową wylewaną na budowie. Podwalinę wykonać z
betonu B20 zbrojoną stalą A-III(34GS).
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej.
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Elementy stalowe oczyścić do II stopnia czystości a następnie:
pomalować dwukrotnie farbą chlorokauczukową do gruntowania cynkowa 70%
pomalować dwukrotnie farbą chlorokauczukową ogólnego stosowania.
2.2.1. Stal konstrukcyjna.
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinna odpowiadać
wymaganiom norm: PN-EN 10020:2003,
PN-EN 10027-1:1994, PN-EN 10027-2:1994, PN-EN 10021:1997,
PN-EN 10079:1996, PN-EN 10204+Ak:1997, PN-90/H-01103, PN-87/H-01104,
PN-88/H-01105,
2.2.1.1. Wyroby walcowane - kształtowniki:
dwuteowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:1997, PN-H93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998,
ceowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-71/H-93451, PN-H-93400:2003 oraz PN-EN
10279:2003,
teowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-91/H-93406 oraz PN-EN 10055:1999.
kątowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000 oraz PN-EN 10056-2 :1998,
PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003,
rury powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 10210-2:2000.
Kształtowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać następującym
wymaganiom:
mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru,
mieć trwałe ocechowanie,
mieć wybite znaki cechowe.
2.2.1.2. Wyroby walcowane - blachy:
blachy uniwersalne powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,
płaskowniki i blachy uniwersalne powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92200:1994.
Blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać
następującym wymaganiom:
mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru,
mieć trwałe ocechowanie,
mieć wybite znaki cechowe.
2.2.2. Łączniki.
Śruby, nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom norm:
PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20, a ponadto:
śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN- 61/M-82331, PN-91/M82341, PN-91/M-82342, PN-83/M-82343, PN-75/M-82144 oraz PN-85/82101
nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-83/M-82171,
podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 10673:2002, PN77/M-82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82018 oraz PN-83/M-82039,
nity powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz PN-88/M-82954.
2.2.3. Materiały do spawania.
Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 759:2000, a
ponadto:
- elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-91/M-69430,
- drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,
- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-73/M-69355 oraz PN-67/M69356.
2.2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji.
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Elementy konstrukcji stalowych i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane dźwigami.
Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić przed odkształcaniem.
Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Na miejscu składowania należy rejestrować
konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu na podkładach
drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2,0 do 3,0 m od siebie oraz
oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia. Elektrody składować w
magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed zawilgoceniem.
Łączniki składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.
SPRZĘT
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – "wymagania ogólne" pkt 3
3.2.
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.
3.1.

TRANSPORT
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – "wymagania ogólne" pkt 4
4.2.
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Materiały należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów. Materiały mogą
być przewożone dowolnymi środkami transportu. należy je umieścić równomiernie na całej
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem
4.1.

Elementy konstrukcji stalowej załadowane na środki transportu powinny odpowiadać wymogom skrajni i być
trwale mocowane, aby w drodze nie uległy zsunięciu, odkształceniu, przewróceniu itp. Sposób załadunku,
transportowania i rozładunku nie powinien powodować powstania nadmiernych deformacji, naprężeń i
uszkodzeń. Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i
zdeformowaniem.
WYKONYWANIE ROBÓT
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST – "wymagania ogólne" pkt 5
5.2.
SZCZEGÓŁOWE ZASADY WYKONANIA ROBÓT
5.1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, wymaganiami niniejszej specyfikacji,
PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wymagania ogólne
Przed przystąpieniem do produkcji lub do montażu czy to w warsztacie, czy też na placu budowy, konstruktor
winien upewnić się, że plany dotyczące tych robót uzyskały zgodę Architekta i Inspektorów Nadzoru oraz że
wszystkie homologacje metod spawania oraz metoda montażu zostały zaakceptowane.
Generalny Wykonawca winien dysponować odpowiednimi placami do montażu wstępnego oraz do
składowania. Czynności montażu wstępnego odbywają się obligatoryjnie w zakładzie produkcyjnym. Generalny
Wykonawca winien poczynić wszelkie starania, aby upewnić się, iż montaż można przeprowadzić na placu
budowy bez potrzeby ew. późniejszych napraw na miejscu, powodujących opóźnienia lub wpływające na jakość
obiektu budowlanego. Wszystkie prace wykonane zarówno w fabryce, jak i na placu budowy winny być
bezwzględnie sprawdzane przez producenta. Szkielety konstrukcji stalowych należy produkować zgodnie z
prawidłami rzemiosła technicznego.
Wszystkie wykorzystane materiały konstrukcyjne winny być nowe i czyste, a w przypadku fragmentów
przeznaczonych do połączeń śrubami o dużej wytrzymałości - dostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem
osłonami.
Obróbkę plastyczną elementów konstrukcyjnych należy przeprowadzić przy zastosowaniu takich środków
ostrożności, aby operacje kształtowania odbywały się stopniowo i w sposób ciągły oraz nie powodowały ani
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pęknięć, ani rozdarć, ani też nadmiernego zmniejszenia ich grubości.
Bardziej wskazana jest obróbka na prasach aniżeli młotem mechanicznym.
Wymiarowanie długości lub cięcie elementów konstrukcyjnych należy wykonać przy pomocy nożyc, piły lub
palnika gazowego. Cięcia powinny być czyste, bez zniekształceń ani pęknięć. W związku z tym, cięcia wykonane
nożycami nie wymagają już obróbki przecinakiem czy tarczą szlifierską. Jeżeli jednak części złączne pozostają
widoczne po zamontowaniu, ostre krawędzie należy dokładnie ukosować lub wykrawać.
Elementy łączone winny dobrze przystawać do siebie. Powierzchnie styczne należy dokładnie oczyścić szczotką
lub piaszczarką.
Powierzchnie styczne elementów konstrukcyjnych łączone przy pomocy śrub o dużej wytrzymałości należy
poddać piaskowaniu zgodnie z obowiązującą normą, dokładnie wyszczotkować i odtłuścić, oczyścić z ziaren
spawalniczych i nie malować (chyba że Architekt i Inspektorzy Nadzoru wyrażą zgodę na zastosowanie
specjalnej farby, odpowiedniej dla tego typu połączenia). Klasy dokładności przygotowania powierzchni
wymienione są na planach, tak samo jak tolerancje wykonania otworów w połączeniach śrubowych. Rodzaj
przygotowania powierzchni połączeń na śruby o dużej wytrzymałości winien być zgodny ze współczynnikiem
tarcia wybranym przez Generalnego Wykonawcę oraz zatwierdzonym przez Architekta i Biuro Projektowe.
(Współczynnik ten nie może być niższy niż 0,3).
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zakłóceń w czasie robót (wadliwa regulacja maszyn, niewłaściwe
manewrowanie operatorów sprzętu),
Generalny Wykonawca jest uważany za jedynego odpowiedzialnego i winien temu zaradzić, ponosząc przy tym
wszelkie koszty.
Powinien on również dostarczyć Generalnemu Architektowi i Inspektorom Nadzoru imienne świadectwa o
kwalifikacjach i kompetencjach spawaczy zarówno w zakładzie produkcyjnym, jak i na placu budowy, zgodnie
z normami.
Montaż elementów stalowych
Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne powinny być
oznakowane w sposób trwały i widoczny . W każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność
przenoszenia sił wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i
materiałami.
Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona lub trwale
odkształcona.
Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonane dopiero po dopasowaniu styków i
wyregulowaniu całej konstrukcji lub niezależnej jej części.
Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji należy wykonywać ze stali o takich samych właściwościach
plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przed wypadnięciem. W połączeniach śrubowych
zakładkowych szczelina w styku niesprężanym nie powinna przekraczać 2 mm. Otwory na śruby zaleca się
dopasowywać za pomocą przebijaków a w razie konieczności rozwiercać.
Montaż na placu budowy
Należy tak zorganizować pracę, aby elementy składowe były dostarczane w należytym porządku, a w
szczególności w komplecie dla każdego odcinka - od części największych do najmniejszych elementów
składowych.
Generalny Wykonawca odpowiada za wyładunek, składowanie i zabezpieczenie sprzętu oraz materiałów
niezbędnych do wykonania robót. Wszystkie kształtowniki i inne materiały powinny spoczywać na belkach
drewnianych. Te wszystkie elementy konstrukcyjne należy przemieszczać z należytą ostrożnością.
Generalnemu Wykonawcy przypada oczyszczanie ze zgorzeliny, skrobanie i piaskowanie w warsztacie
wszystkich potrzebnych elementów konstrukcyjnych
Generalny Wykonawca winien bezwzględnie opracować obliczenia budowlane dotyczące wszystkich czynności
montażowych, które udokumentują w szczególności: wytrzymałość punktów podnośnikowych, stateczność w
czasie faz tymczasowych (z wiatrownicami lub specjalnymi usztywnieniami za pomocą odciągów, jeżeli okaże
się to konieczne), strzałki montażowe wewnętrzne związane z fazami montażu, itd.
Generalny Wykonawca winien posiadać wszelkie pozwolenia i wykonać wzmocnienia niezbędne do ustawienia i
manewrowania dźwigów, jak również do manewrowania specjalnych konwojów na terenie obiektów
budowlanych już ukończonych lub znajdujących się w pobliżu.
Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji:
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1 odchylenie osi słupa względem osi teoretycznej
2 odchylenie osi słupa od pionu
3 strzałka wygięcia h/750
4 wygięcie belki lub słupa I/750
5 odchyłka strzałki montażowej

- 5 mm
-15 mm
- nie więcej niż 15 mm
- nie wiece niż 15 mm
- 0,2 projektowanej

Składanie zespołów
Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w miejscach, które po
montażu będą niewidoczne. Stosowane metody i przyrządy powinny zagwarantować dotrzymanie wymagań
dokładności zespołu i wykonania połączeń.

Połączenia spawane
Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem.
Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się według
właściwych norm spawalniczych.
Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm.
Wykonanie spoin
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się
grubość mniejszą:
o 5% - dla spoin czołowych
o 10% - dla pozostałych.
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach
grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
Wymagania dodatkowe takie jak:
- obróbka spoin
- przetopienie grani
-wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika budowy.
Zalecenia technologiczne
spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, nadmierną
ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.
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Połączenia na śruby
długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę podkładek, przy
zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje.
nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do łączonych
powierzchni.
powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć
warstwą smaru.
śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym
Montaż konstrukcji
Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które zapewnią
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.
Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio
zmontowanych. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy:
sprawdzić stan fundamentów, kompletność i stan śrub fundamentowych oraz reperów wytyczających
osie i linie odniesienia rzędnych obiektu.
porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi

Montaż
Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas transportu i
składowania.
Montaż blach stalowych trapezowych
Dach
Na płatwiach stalowych z [160 ułoŜyć przekrycie z blachy trapezowej TR-55 grub. 0,75 mm.
Ściany osłonowe
Ściany z blachy trapezowej TR-55 grubości 0,75 mm mocowanej (nitami jednostronnymi) do poziomych rygli
z rury kwadratowej 100 x 100 x 4.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST – "wymagania ogólne" pkt 6
6.2.
SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
6.2.1. Warunki ogólne.
Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej SST.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-89/S-10050 oraz warunkom
podanym w niniejszej SST.
6.2.2. Kontrola montażowa konstrukcji:
kontrola stali,
sprawdzenie elementów stalowych,
sprawdzenie wymiarów konstrukcji,
sprawdzenie połączeń,
sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych,
sprawdzenie poprawności wykonania konstrukcji poprzez wykonanie próbnego montażu konstrukcji,
sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montażu,
sprawdzenie zgodności wykonania konstrukcji stalowej z dokumentacją projektową,
jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,
jakości powłok ochronnych.
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie
transportu potwierdza protokół odbioru i wpis do Dziennika Budowy.
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6.2.3. Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania elementów konstrukcji stalowej:
kontrola stali,
sprawdzenie elementów stalowych,
sprawdzenie wymiarów elementów w stanie gotowym do montażu,
kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,
sprawdzenie połączeń,
sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych.
6.2.4. Kontrola w czasie transportu i na budowie elementów konstrukcji stalowej:
sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montażu,
sprawdzenie czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają wymogom skrajni i czy są
trwale mocowane,
sprawdzenie zgodności wykonania elementów konstrukcji stalowej z dokumentacją projektową,
kontrola jakości powłok antykorozyjnych,
sprawdzenie poprawności wykonania elementów konstrukcji poprzez wykonanie próbnego montażu.
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną
odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Wszystkie roboty, które wykazują
większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez
Wykonawcę na jego koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu
na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1.
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST – "wymagania ogólne" pkt 7
7.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót.

8.1.

8.2.

ODBIÓR ROBÓT
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST – "wymagania ogólne" pkt 8
SZCZEGÓŁOWE ZASADY ODBIORU ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora , jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 5 i 6 dały wyniki pozytywne.
Odbiór konstrukcji po rozładunku i usunięciu uszkodzeń powstałych w transporcie winien być wykonany w
obecności Inspektora i powinien być przez niego zaakceptowany. Wytwórca powinien dostarczyć wszystkie
elementy konstrukcji stalowej oraz komplet dokumentów dotyczących wykonanej konstrukcji
PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,
wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi
kosztami, koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 POLSKIE NORMY
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Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
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BU-5.05.00. OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
GRUPA
45000000-7

KATEGORIA
45261210-9

OPIS
WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH

WSTĘP
1.1.
PRZEDMIOT SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru : wykonania obróbek blacharskich
1.2.
ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.
PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
robót określonych w pkt.1.1.
1.4.
OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.
1.5.
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.
MATERIAŁY
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST– "wymagania ogólne" pkt 2
2.2.
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Wszystkie materiały do wykonania robót określonych w pkt. 1.1. powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.1.

BLACHA STALOWA PŁASKA POWLEKANA, CIĘTA W ARKUSZE GR. 0,70MM
Do stosowania w budownictwie do pokryć i przekryć dachowych i jako wykończenie wewnętrzne i
zewnętrzne ścian i sufitów w obiektach zlokalizowanych na terenach o agresywności środowiska ( wg. PN EN
ISO 12944-2:2001 ):
SYSTEM RYNNOWY KOMPLETNY Z PCV
zgodny z wymogami norm:
PN-EN 607:2005, PN-EN 12200-1:2002. PN-EN 1462:2005
SPRZĘT
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – "wymagania ogólne" pkt 3
3.2.
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.
3.1.

TRANSPORT
4.1.
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – "wymagania ogólne" pkt 4
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4.2.

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Materiały należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów. Materiały mogą
być przewożone dowolnymi środkami transportu. należy je umieścić równomiernie na całej
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem
Składowanie rynien i rur powinno odbywać się na płaskiej powierzchni w położeniu poziomym na
równych podkładach i stykać się z nimi na całej długości. Dopuszcza się maksymalną wysokość
składowania do 1m. Krawędzie stojaków i środków transportu stykające się z rynnami należy
zabezpieczyć np. grubą tekturą lub deskami. Kształtki pakowane w tekturowe pudła powinny być
składowane i transportowane pod zadaszeniem.
W czasie transportu ładunek musi być unieruchomiony. Zalecane jest, aby załadunek i rozładunek
przeprowadzony był ręcznie. W przypadku konieczności stosowania sprzętu mechanicznego należy
zwrócić szczególną uwagę, aby nie dopuścić do miejscowego zgniatania elementów lub ich zrzucania.

WYKONYWANIE ROBÓT
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST – "wymagania ogólne" pkt 5
5.2.
SZCZEGÓŁOWE ZASADY WYKONANIA ROBÓT
5.1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, wymaganiami niniejszej specyfikacji,
PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
OBRÓBKI BLACHARSKIE
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.
Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej o grubości 0,55mm można wykonywać o każdej porze roku,
lecz w temperaturze nie niższej od +5°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i
pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. Obróbki z blachy nie
stosować bezpośrednio na betonie lub zaprawie.
W celu zabezpieczenia obróbki przed korozją zastosować podkład z blachy, a obróbki wykonać z blachy
ocynkowanej 0,6-0,7mm.
Arkusze blachy stalowej ocynkowanej łączyć na rąbek pojedynczy leżący o szerokości 15-20mm lub podwójny
stojący o wysokości 20-30mm.
Przy szerokości obróbek od 30 do 80cm wykonać dodatkowe zamocowania do listwy trapezowej umieszczonej
w odległości 30cm od krawędzi, przy pomocy gwoździ blacharskich.

URZĄDZENIA DO ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być dostosowane do
wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zaś
do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-9470LI999 i PN-B-94702:I999
System odwodnienia dachu - rynny i rury spustowe - montować według wytycznych producenta systemu.
Odcinki rynien łączyć na zakład zgodnie z zaleceniami producenta – zakłady wykonać w kierunku spływu wody;
rynnę zakończyć denkami
Rynny mocować za pomocą uchwytów rynnowych rozstawionych w odległościach nie większych niż 0,5m.
Uchwyty wpuścić w podłoże na głębokość równą grubości uchwytu. Spadki rynien powinny wynosić 0,5-2%.
Rury spustowe mocować do ściany za pomocą uchwytów w rozstawie, co 3 m -połączenie rury spustowej z
rynną wykonać za pomocą sztucera.
OGÓLNE ZASADY MONTAŻU SYSTEMU PCV
OGÓLNE ZASADY MONTAŻU SYSTEMU PCV
Prawidłowy montaż systemu rynnowego PVC gwarantuje poprawne i niezawodne jego działanie. Montaż i
działanie systemu rynnowego PVC różni się od tradycyjnego systemu rynnowego tym, że uwzględnia zjawisko
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termicznego wydłużania się elementów systemu. Realizowane jest to poprzez odpowiednią konstrukcję
kształtek zapewniającą kompensację temperaturowych zmian długości rynien i rur spustowych. W rynnach
kompensację zmian długości uzyskuje się dzięki przesuwnemu połączeniu rynny z kształtkami wyposażonymi w
uszczelki, a w rurach spustowych poprzez luz montażowy na połączeniu rura-kształtka rurowa. Ponadto
elementy podtrzymujące, takie jak uchwyty rynnowe i obejmy rurowe, oprócz podtrzymywania umożliwiają
również termiczne przesuwanie się rynien i rur spustowych. W przypadku montażu rynien do pasów
podrynnowych z blachy ocynkowanej, konieczne jest ich pomalowanie lub zastosowanie blachy powlekanej.
Rynny pod okapem powinny być zamontowane poniżej linii będącej przedłużeniem płaszczyzny dachu tak, aby
nie były narażone na obciążenie zsuwającym się śniegiem. Jeżeli konstrukcja dachu wyklucza takie
zamontowanie rynien, wymagane jest zamontowanie barier przeciwśniegowych.
MONTAŻ UCHWYTÓW
W celu prawidłowego odprowa- dzenia wody rynna powinna posia- dać spadek w kierunki leja spustowego,
wynoszący min. 2mm na 1m. Najpierw montujemy uchwyt położony najdalej od leja spusto- wego, a następnie
uchwyt przy leju spustowym. Pomiędzy uchwytami rozciągamy dwa sznurki, jeden na spodzie uchwytu, a drugi
na górze od strony frontowej i ustalamy właściwy spadek rynny.

Uchwyty PVC montujemy bezpo- średnio do deski czołowej. Odle- głości pomiędzy uchwytami
powinna wynosić 40-50 cm.

Uchwyty z PVC z listwą mocującą prostą lub skręconą, oraz stalowe proste lub skręcone, mocujemy
bezpośrednio do łat dachowych lub krokwi. Odległości pomiędzy uchwy- tami 40-50 cm.

MONTAŻ RYNNY W UCHWYTY

A - nosek tylny
B - nosek frontowy

173

Przeciąć rynnę na odpowiednią długość pod kątem prostym piłką o drobnych zębach

W uchwytach z PVC oraz metalowych montaż rozpoczynamy od włożenia wywinięcia rynny w nosek frontowy
uchwytu, a nastę- pnie wciskamy wewnętrzną część rynny pod nosek tylny.
MONTAŻ LEJA SPUSTOWEGO, ZŁĄCZKI RYNNOWEJ, DENKA ORAZ NAROŻNIKA

Podczas łączenia należy zwrócić uwagę na poprawne położenie uszczelek znadujących się w lejach, złączkach i
narożnikach oraz na ograniczniki znajdujące się na wewnętrznej powierzchni eleme- ntów. Zalecamy montaż
dodatko- wych uchwytów rynnowych na połączeniu rynna - złączka rynnowa oraz rynna

Montaż denka rynnowego rozpo- czynamy od włożenia frontowego wywinięcia rynny, a następnie wciskamy
tylną krawędź rynny. Zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie uszczelek.

Narożnik oraz złączkę rynnową montujemy z rynną wciskając frontowe wywinięcie rynny w złączkę, a następnie
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tylną część rynny wkładamy pod nosek złączki. Końce rynny powinny znajdować się ok. 5 mm przed
ogranicznikami
MONTAŻ RUR SPUSTOWYCH

Rury spustowe łączymy złączkami na wcisk. W kielichu złączki zostawiamy10 mm luzu na rozszczelność
termiczną rur. Pod kielichem montujemy obejmę rynny do ściany kołkiem rozporowym. Obejmę na rurze
spustowej należy montować nie rzadziej niż co 2 - 2,5 m.

Przy okapach wystających powyżej 10 cm poza ścianę, odsadzkę przedłużamy odcinkiem rury spustowej.
Montujemy kolejno kolano, rurę kolano i rurę spustową. Pozostawiamy 10 mm luzu na rozszerzalność
termiczną rury.

Nad ziemią montujemy czyszczak, który umożliwia czyszczenie instalacji oraz pozyskiwanie wody deszczowej do
osobnego zbiornika. Koniec rury spustowej łączymy z instalacją deszczową lub montujemy kolano
odprowadzającego wodę.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST – "wymagania ogólne" pkt 6
6.2.
SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w miarę postępu
robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót z dokumentacją
projektowa i wymaganiami ST.
W szczególności obejmują:
badanie dostaw i jakości materiałów,
kontrolę prawidłowości osadzenia elementów (geometrii i technologii),
kontrolę poprawności funkcjonowania ruchomych elementów,
kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, sprawdzenie prawidłowości wykonania z
uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich
funkcjonowania, ocenę estetyki wykonanych robót.
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Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z
wymogami prawa.
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną
odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Wszystkie roboty, które wykazują
większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez
Wykonawcę na jego koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu
na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1.
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST – "wymagania ogólne" pkt 7
7.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót.

8.1.

8.2.

ODBIÓR ROBÓT
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST – "wymagania ogólne" pkt 8
SZCZEGÓŁOWE ZASADY ODBIORU ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora , jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 5 i 6 dały wyniki pozytywne.
8.3. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:
8.3.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.
8.3.2. Sprawdzenie mocowania elementów do podłoża lub ścian.
8.3.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.
8.3.4. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą
być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,
wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi
kosztami, koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1
POLSKIE NORMY
PN-EN 14782:2008
Samonośne blachy do pokryć dachowych, okładzin zewnętrznych i wewnętrznych.
Charakterystyka wyrobu i wymagania.
PN-EN 988:1998
Cynk i stopy cynku. Specyfikacja techniczna płaskich wyrobów walcowanych dla
budownictwa.
PN-61/B-10245
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 501:1999
Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć
dachowych układanych na ciągłym podłożu.
176

PN-EN 506:2002
PN-EN 612:1999
PN-B-94701:1999
PN-B-94702:1999
PN-EN 1462:2001
PN-B-02361:1999
PN-61/B-10245
PN-EN 505:2002
PN-EN 612:1999
PN-B-94702:1999
PN-EN 607:1999

Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z
blachy miedzianej lub cynkowej.
Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.
Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.
Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.
Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
Pochylenia połaci dachowych.
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze stali
układanych na ciągłym podłożu.
Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.
Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.
Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
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BU-11.15.00. POSADZKA EPOKSYDOWA

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
GRUPA
45000000-7

KATEGORIA
45432100-5

OPIS
POSADZAKA EPOKSYDOWA

WSTĘP
1.1.
PRZEDMIOT SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru : wykonania posadzek epoksydowych
1.2.
ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.
PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
robót określonych w pkt.1.1.
przygotowanie powierzchni podłoża,
sprawdzenie podłoży pod względem przydatności do wykonania powłoki,
zagruntowanie powierzchni żywicą
wykonanie posadzki właściwej powłoką epoksydową
1.4.
OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.
podłoże – element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni którego wykonana będzie dana
operacja,
posadzka – wykładzina stanowiąca wierzchnią warstwę podłogi będąca jaj zewnętrznym
wykończaniem,
kompozycja – dalej w tekście używane określenie oznacza przygotowaną zgodnie z kartą Instrukcji
Technicznej mieszaninę składników (żywica i utwardzacz) w ściśle odmierzonych proporcjach,
dokładnie wymieszanych.
1.5.
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.
MATERIAŁY
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST– "wymagania ogólne" pkt 2
2.2.
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Wszystkie materiały do wykonania robót określonych w pkt. 1.1. powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.1.

GRUNT IMPREGNUJĄCY + FARBA EPOKSYDOWA

WYSOKOWYTRZYMAŁY PODKŁAD EPOKSYDOWY
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FARBA POSADZKOWA

Grubopowłokowa farba posadzkowa tworząca niezwykle wytrzymałą mechanicznie, bardzo odporną
chemicznie powłokę epoksydową . Jest produktem bezrozpuszczalnikowym o niskiej lepkości.
CZAS SCHNIĘCIA

Dla dotyku:
4-8 h, przy 20oC
Dla ruchu pieszego:
12-24 h, przy 20oC
Dla ruchu pojazdów:
36-48 h, przy 20oC
Dla pełnej trwałości chemicznej: 7 dni, przy 20oC
Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wpływają negatywnie na czas schnięcia i wydajności
aplikacji każdej powłoki.
CZAS DLA PONOWNEGO MALOWANIA

Kolejna powłoka: aplikować po minimum 6 godzinach, maksymalnie po 48 godzinach przy 20oC
Kolejna powłoka P101 lub inna: aplikować po minimum 12 godzinach, maksymalnie po 48 godzinach przy
20oC

P101 - ROZPUSZCZALNIKOWY POLIURETAN W WIELU KOLORACH
Nawierzchnia poliuretanowa P101 - oparta na rozpuszczalnikach posadzka poliuretanowa o wysokim połysku. Jest
to system posadzek charakteryzujący się bardzo dużą odpornością chemiczną i mechaniczną oraz bardzo
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dużą trwałością koloru. Idealna do zastosowania w magazynach narażonych na najcięższe obciążenia
zarówno chemiczne jak i mechaniczne.
Nawierzchnia poliuretanowa P101 - najważniejsze właściwości:
 bardzo duża odporność na ścieranie, powolne zużycie posadzki
bardzo łatwe czyszczenie
odporność na silne środki chemiczne, kwasy, zasady, częste rozlania produktów chemicznych
odporność na dużą wilgotność
elastyczność i odporność na uderzenia
dostępne praktycznie w każdym kolorze + wersja bezbarwna
może być używana na betonach i metalu jako podkład i nawierzchnia w jednym
dla najlepszych efektów sugerujemy zastosowanie wałka do farb poliuretanowych 5 - 8 mm

3.SPRZĘT
3.1.
3.2.

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – "wymagania ogólne" pkt 3
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.

TRANSPORT
4.1.
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – "wymagania ogólne" pkt 4
4.2.
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Materiały należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów. Materiały mogą
być przewożone dowolnymi środkami transportu. należy je umieścić równomiernie na całej
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem
WYKONYWANIE ROBÓT
5.1.
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST – "wymagania ogólne" pkt 5
5.2.
SZCZEGÓŁOWE ZASADY WYKONANIA ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, wymaganiami niniejszej specyfikacji,
PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
1. Przygotowanie powierzchni.
Podłoże musi być wolne od luźnych elementów, kurzu, odtłuszczone i suche. Zalecamy dokładnie wyczyścić
powierzchnię, odkurzyć; zmyć wodą z detergentem (np. płyn do mycia naczyń) celem pozbycia się tłuszczu i
kurzu; wyczyścić (np. szczotkami ryżowymi); obficie spłukać wodą celem pozbycia się resztek detergentu;
pozwolić powierzchni wyschnąć nowy beton musi mieć możliwość dokładnego utwardzenia się i wyschnięcia co
może trwać 1-3 miesięcy. W przypadku nowego betonu, wylewek samopoziomujących etc. należy pozbyć się
mleczka cementowego.
Podkład posiada bardzo dobrą przyczepność do gładkich powierzchni jak beton zacierany
mechaniczne, wylewki samopoziomujące lub gładkie, zwarte powierzchnie. Jednak w przypadku
ciężkich obciążeń (posadzki z ruchem mechanicznym) dla najlepszych efektów zalecamy zmatowić
podłoże w celu zapewnienia dobrej przyczepności powłoki. Może to być wykonane przez szlifowanie
mechaniczne, piaskowanie lub chemicznie przy użyciu Kwasu Wytrawiającego Acid Etch. Oprócz
poprawienia przyczepności metoda chemiczna usuwa również brud i mleczko cementowe. Po użyciu
Kwasu Wytrawiającego podłoże należy obficie spłukać wodą. Pozwolić powierzchni wyschnąć.
Przygotowanie podłoża to kluczowy proces dla przyczepności powłoki do podłoża.
o
Proszę dokonywać aplikacji przy minimum 8 C.
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Podkład impregnujący
A. Mieszanie
Aktywator należy powoli dodać do bazy. Stosunek mieszania: ok. 81% baza do 19% utwardzacz wagowo (tak przygotowane są komplety 5kg). Z powodu różnicy w lepkości obu składników, zalecane
jest zeskrobanie bazy i
utwardzacza z dna i ścianek puszki i dokładne wymieszanie ich.
Po wymieszaniu bazy i aktywatora, produkt należy rozcieńczyć 10% wody (500ml).
Mieszać mechanicznie np. wiertarką wyposażoną w mieszadło do mieszania farb. Koniecznie mieszać
za pomocą mieszadła mechanicznego, aby składniki się dobrze połączyły. Ustawić mieszarkę na wolne
obroty, aby nie napowietrzyć żywicy.
Należy mieszać aż do uzyskania jednorodnej masy o jednolitym kolorze około 2-5 minut dla 5kg
opakowania.
Czas indukcji: po zmieszaniu należy odczekać około 5 minut w celu pozbycia się pęcherzy powietrza.
Czas stosowania: po wymieszaniu: 1,5-2 godziny. Po tym czasie od wymieszania podkładu nie nadaje
się do użycia!!
Nawet jeżeli da się nim malować po 2 godzinach - to powłoka traci przyczepność, wytrzymałość oraz
połysk.
W razie potrzeby należy podzielić puszkę na dwie lub trzy części, aby po wymieszaniu zdążyć
wykorzystać cały produkt.
Aplikacja
Nakładać przy pomocy pędzla, wałka (np. wałki nylonowe - 14mm) lub napędu hydrodynamicznego.
Wydajność: 7-10m2/ kg.
o
Kolejna powłoka: co najmniej po 16 godz., ale nie więcej niż po 48 godz. (przy 20 C) po aplikacji 1
warstwy (w 20 st. C.).
Nawierzchnia epoksydowa
A. Mieszanie
Aktywator należy powoli dodać do bazy. Stosunek mieszania: ok. 82% baza do 18% utwardzacz wagowo (tak przygotowane są komplety 5kg). Z powodu różnicy w lepkości obu składników, zalecane
jest zeskrobanie bazy i utwardzacza z dna i ścianek puszki i dokładne wymieszanie ich.
Nie rozcieńczać!
Mieszać mechanicznie np. wiertarką wyposażoną w mieszadło do mieszania farb. Koniecznie mieszać
za pomocą mieszadła mechanicznego, aby składniki się dobrze połączyły. Ustawić mieszarkę na wolne
obroty, aby zbytnio nie napowietrzyć żywicy.
Należy mieszać aż do uzyskania jednorodnej masy o jednolitym kolorze około 2-5 minut dla 5kg
opakowania.
Czas stosowania: po wymieszaniu: tylko 20-30 minut! Po tym czasie od wymieszania powłoki nie
nadaje się do użycia!! Nawet jeżeli da się nim malować po 30 minutach - to powłoka traci
przyczepność, wytrzymałość oraz połysk.
B. Aplikacja
Nakładać przy pomocy pędzla lub wałka (np. wałki nylonowe - 14 mm).
Wydajność: ok. 4-6 m2 /kg.
Kolejna powłoka: w razie potrzeby:
o
powłokę nakładać co najmniej po 6 godz. ale nie więcej niż po 48 godz. po aplikacji 1 warstwy (przy 20 C).
o
P101 nakładać co najmniej po 12 godz. ale nie więcej niż po 48 godz. po aplikacji 1 warstwy (przy 20 C).
C. Opcjonalne dodatki
Dodatek antypoślizgowy - Można sypać na wierzch zaraz po pomalowaniu pierwszej warstwy powłoki lub
wymieszać z farbą przed malowaniem (zalecamy wymieszanie). Jedna puszka dodatku powinna
starczyć na 5 kg farby.
Można użyć odpowiednio mniej lub więcej produktu - uzyskamy wtedy mniejszy lub większy efekt
antypoślizgowy.
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Płatki dekoracyjne - jedna paczka starcza na około 25 m2. Proszę podzielić paczkę na 10 równych części
celem równomiernego rozrzucania płatków. Płatki należy nakładać zaraz po pomalowaniu 2,5 m2 na
mokrą nawierzchnię.
Płatki można rozsypać na powłoce. Płatki dekoracyjne nie pokryte kolejną warstwą lakieru zapewniają także
efekt antypoślizgowy. Jednak pokrycie płatków warstwą lakieru poliuretanowego P101 zapewnia ich trwalsze
przyleganie.
D. Ostateczne użytkowanie
o
Po 12-24h (temp. 20 C) od aplikacji ostatniej warstwy jest odporny na ruch pieszy.
o
Po 2-3 dobach (temp. 20 C) uzyskujemy pełną odporność mechaniczną.
o
Pełną odporność chemiczną uzyskujemy po 7 dobach (temp. 20 C). Oznacza to, że w tym czasie nie
należy stosować żadnych płynów, w tym wody na schnącej powierzchni.
Aplikacja nawierzchni poliuretanowej - Nawierzchnia poliuretanowa P101
Preparat to dwuskładnikowy, wodorozcieńczalny poliuretan.
Mieszanie
Aktywator należy powoli dodać do bazy. Mieszać mechanicznie np. wiertarką wyposażoną w
mieszadło do mieszania farb. Koniecznie proszę mieszać za pomocą mieszadła mechanicznego, aby
składniki się dobrze połączyły.
Mieszać na wolnych obrotach – aby preparatu za bardzo nie “napowietrzyć”.
Z powodu różnicy w lepkości obu składników, zalecane jest zeskrobanie bazy i utwardzacza z dna i
ścianek puszki i dokładne wymieszanie ich.
Należy mieszać aż do uzyskania jednorodnej masy około 3-5 minut dla 5 l opakowania.
Indukcja: po zmieszaniu należy odczekać około 5-10 minut w celu pozbycia się pęcherzy powietrza.
Czas stosowania: po wymieszaniu: 3-4 godziny. Po tym czasie od wymieszania nie nadaje się do
użycia!!
Nawet jeżeli da się nim malować po 4 godzinach - to powłoka traci przyczepność, wytrzymałość oraz
połysk.
W wysokich temperaturach skraca się czas stosowania produktu!
W razie potrzeby należy podzielić puszkę na dwie lub trzy części, aby po wymieszaniu zdążyć
wykorzystać całą farbę.
Aplikacja - 1 warstwa
2
Wydajność produktu to 6-10m /l.
2
UWAGA: Nie nakładać grubych powłok (mniej niż 6m z litra). Lepiej nałożyć 2 cienkie powłoki niż 1
grubą. Gruba powłoka wydłuża czas schnięcia. Przy grubej powłoce mogą powstać pęcherzyki gdyż,
gruba powłoka uniemożliwia wydostanie się CO2. Uzyskujemy przy niej także gorsze właściwości,
stąd... Przy pierwszej powłoce do produktu należy dodać 10% wody. Rozcieńczenie ułatwia aplikację i
zapobiega nakładaniu zbyt grubych powłok. Rozcieńczamy po wymieszaniu aktywatora z bazą.
W przypadku wysokich temperatur: Nie zalecamy aplikacji w warunkach szybkiego schnięcia (bardzo
wysokie temperatury, wiatr, aplikacja w pełnym słońcu). W przypadku zbyt szybkiego wysychania
może wystąpić ryzyko wystąpienia efektu podwójnego krycia (widać gdzie wałkiem malowaliśmy
dwukrotnie). Jeżeli aplikacja musi być dokonywana w warunkach szybkiego schnięcia, sugerujemy
rozcieńczanie do 20% wodą.
Aplikacja - 2 warstwa
Jeżeli zachodzi potrzeba, drugą powłokę nakładamy po min. 5 h, max. 24 h (przy 20 st. C) po aplikacji 1
warstwy.
Po 24-48 godz. powłoka staje się bardzo zwarta i możemy mieć problem z przyczepnością kolejnych
warstw.
Przy aplikacji drugiej warstwy lakieru zalecamy dodać 5% wody.
Ostateczne użytkowanie
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o

Po 3 dobach (temp. 20 C) uzyskujemy pełną odporność mechaniczną. Pełną odporność chemiczną uzyskujemy
o
po 7 dniach (temp. 20 C) Oznacza to, że w tym czasie nie należy stosować żadnych płynów, w tym wody na
schnącej powierzchni
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST – "wymagania ogólne" pkt 6
6.2.
SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
6.3 Badania przed przystąpieniem do robót
6.3.1 Materiały:
Należy sprawdzić zgodność dostarczonych materiałów z SST. Skontrolować należy terminy przydatności,
szczelność pojemników, zgodność wagową.
6.3.2 Podłoża:
Obrabiane podłoże musi być wytrzymałe, wyrównane, chropowate i oczyszczone z zanieczyszczeń (pyłów,
tłustych plam, zabrudzeń wapnem).
Geometria podłoża powinna być zgodna z projektem a odchyłki wymiarowe, równość powierzchni winny
mieścić się w zakładanej tolerancji (jeżeli nie są określone warunki to: podłoże nie powinno wykazywać
prześwitów pomiędzy dwumetrową łatą a powierzchnią większych niż 5mm, odchylenia podłoża od płaszczyzny
poziomej lub spadku nie powinny być większe niż +/-5mm na całej długości lub szerokości podłoża i nie
powinny powodować zaniku zakładanego spadku). Szczeliny dylatacyjne powinny być nieprzerwane i
wypełnione właściwymi materiałami. Należy zbadać czy parametry podłoża są zgodnie z poniższą tabelką:

6.2 Badania w czasie robót
Badaniu podlegają:
6.2.1 Materiały
Należy badać materiał pod względem:
gęstości składników
okresu przydatności do użytku
czasu schnięcia
Badania te należy wykonywać dla każdej partii wyrobów
Gęstość przygotowanej kompozycji należy badać w temperaturze 23 +/-1°C zgodnie z normą PNISO 28111:2002 Czas schnięcia należy określić wg normy PN-79C-81519
Jeżeli otrzymane wyniki są zgodne z parametrami materiałów podanymi w pkt. 2 niniejszej specyfikacji to
można kontynuować roboty. Jeżeli otrzymane wyniki odbiegają od podanych i nie osiągają zakładanych
parametrów należy przerwać prace i wymienić materiały.
6.2.2 Badania w trakcie wykonywania prac
Należy badać czystość i wilgotność podłoża przed każdorazowym pokrywaniem nowego obszaru posadzki.
6.3 Badania przy odbiorze
Należy sprawdzić wszystkie parametry techniczne wynikające z karty technicznej zastosowanych produktów.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1.
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
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Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST – "wymagania ogólne" pkt 7
7.2.
SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót.

8.1.

8.2.

ODBIÓR ROBÓT
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST – "wymagania ogólne" pkt 8
SZCZEGÓŁOWE ZASADY ODBIORU ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora , jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 5 i 6 dały wyniki pozytywne.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,
wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi
kosztami, koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 POLSKIE NORMY
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Właściwości i wymagania
PN-EN ISO 2811-1:2002 Farby i lakiery – Oznaczanie gęstości – Część 1: Metoda piknometryczna
PN-C-81701:1997 Oznaczanie czasu wypływu wyrobów lakierowych i farb graficznych za pomocą kubków
wypływowych z dnem stożkowym i płaskim
PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Określanie stopnia wyschnięcia i czasu wysychania
PN-ISO 2555:1999 Tworzywa sztuczne – Polimery w stanie ciekłym, w postaci emulsji lub dyspersji –
Oznaczanie lepkości pozornej metodą Brookfielda
PN-EN 660-1:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe – Wyznaczanie odporności na ścieranie – Część 1: Metoda
Stuttgart
PN-EN 13893:2004 Elastyczne, laminowane i włókiennicze pokrycia podłogowe – Pomiar
dynamicznego współczynnika tarcia na suchych powierzchniach podłogowych
PN-ISO 8213:1999 Produkty chemiczne stosowane w przemyśle – Pobieranie próbek – Stałe produkty
chemiczne o rozdrobnieniu od proszków do brył
PN-72/M-47185.03 Agregaty malarskie. Ogólne wymagania i badania
PN-EN ISO 2039-1:2004 Tworzywa sztuczne – Oznaczanie twardości – Część 1: Metoda wciskania kulki
PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 1:
Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień
PN-EN ISO 62:2000 Tworzywa sztuczne – Oznaczanie chłonności wody
PN-EN ISO 175:2002 Tworzywa sztuczne – Metody oznaczania skutków zanurzenia w ciekłych chemikaliach
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
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BU-12.00.00. ROBOTY ŚLUSARSKIE

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
GRUPA
45000000-7

KATEGORIA
45421160-3

OPIS
INSTALOWANIE WYROBÓW METALOWYCH

WSTĘP
1.1.
PRZEDMIOT SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru : wykonania robót ślusarskich
1.2.
ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.
PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
robót określonych w pkt.1.1.
1.4.
OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.
1.5.
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.
MATERIAŁY
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST– "wymagania ogólne" pkt 2
2.2.
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Wszystkie materiały do wykonania robót określonych w pkt. 1.1. powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.1.

Drzwi przesuwne, stalowe z profili kwadratowych 60x60x3 z poszyciem z siatki stalowej.
Wyposażone w zamek patentowy lub inne urządzenie do bezpiecznego zamknięcia obiektu.
Ścianka działowa ażurowa z siatki plecionej w ramach stalowych z kątownika
Ścianka wypełniająca ażurowa z siatki plecionej w ramach stalowych z
kątownika Przekrycie wanny z kraty ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
SPRZĘT
3.1.
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – "wymagania ogólne" pkt 3
3.2.
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.

4.1.

TRANSPORT
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – "wymagania ogólne" pkt 4
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4.2.

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Materiały należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów. Materiały mogą
być przewożone dowolnymi środkami transportu. należy je umieścić równomiernie na całej
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem

WYKONYWANIE ROBÓT
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST – "wymagania ogólne" pkt 5
5.2.
SZCZEGÓŁOWE ZASADY WYKONANIA ROBÓT
5.1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, wymaganiami niniejszej specyfikacji,
PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Przy montażu ślusarki należy przestrzegać zasad podanych w normie BN-65/8841-11 Roboty ślusarskie
budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
sprawdzenie miejsc mocowania ślusarki
sprawdzenie wymiarów na budowie
zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montażu
wykonanie montażu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia
wykonanie otworów kotwiących
montaż i kotwienie ślusarki
naprawy drobnych uszkodzeń powłoki
usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażowych
Konstrukcję ślusarską należy wykonać w wyspecjalizowanej wytwórni dysponującej wykwalifikowanymi
pracownikami i odpowiednim oprzyrządowaniem. Przy pracach spawalniczych pracownicy muszą posiadać
wymagane przepisami uprawnienia. Konstrukcje ślusarskie powinny być zabezpieczone w wytwórni
wymaganymi powłokami.
Montaż konstrukcji należy przeprowadzać w sposób zapewniający stateczność poszczególnych elementów i
całości w każdej fazie. Przy montażu należy zwrócić uwagę na kolejność montażu zapewniającą nie uszkadzanie
elementów składowych.
Wszystkie roboty montażowe powinny być przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracowników. Kotwienie
nie może być wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji mogącej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w
trakcie eksploatacji obiektu.
Śruby kotwiące nie mogą być widoczne na zewnątrz elementu i nie mogą być dostępne do odkręcenia dla osób
postronnych.
Konstrukcje ślusarskie przed wysyłką z wytwórni powinny być próbnie zmontowane i odebrane w obecności
wykonawcy montażu.
W przypadku poważniejszych uszkodzeń elementy konstrukcji należy naprawić w wytwórni. Montaż konstrukcji
należy przeprowadzać w sposób zapewniający stateczność poszczególnych elementów i całości w każdej fazie.
Przy montażu należy zwrócić uwagę na kolejność montażu zapewniającą nie uszkadzanie elementów
składowych. Montaż przeprowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano
montażowych oraz instrukcją producenta systemu.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST – "wymagania ogólne" pkt 6
6.2.
SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w miarę postępu
robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót z dokumentacją
projektowa i wymaganiami ST.
W szczególności obejmują:
badanie dostaw i jakości materiałów,
kontrolę prawidłowości osadzenia elementów (geometrii i technologii),
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kontrolę poprawności funkcjonowania ruchomych elementów,
kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, sprawdzenie prawidłowości wykonania z
uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,
ocenę estetyki wykonanych robót.
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z
wymogami prawa.
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną
odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Wszystkie roboty, które wykazują
większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez
Wykonawcę na jego koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu
na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1.
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST – "wymagania ogólne" pkt 7
7.2.
SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót.
7.3.
ZASADY OBMIAROWA
7.3.1. Okna, drzwi, bramy, wrota, kraty, ścianki oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni,
według wymiarów w świetle obsadzonych ościeżnic lub ram, a w przypadku ich braku - w świetle
zakrywanych otworów.
Dla krat typu WOS powierzchnię ustala się jako iloczyn długości i rozstawu prowadnic. Komplety mechanizmów
oblicza się w sztukach wg liczby krat typu WOS.
7.3.2. Ramy wystawowe, balustrady, trapy, drabiny, okładziny poręczowe i narożniki oblicza się w metrach,
przyjmując dla:
ram wystawowych - długość ich zewnętrznego obwodu,
balustrad i okładziny poręczowej - długość ich pochwytów,
trapów i drabin - ich długość osiową,
narożników ochronnych - ich projektowaną widoczną długość.
7.3.3. Pozostałe elementy, jak schody, wycieraczki, trzepaki, wsypy piwniczne, klamry włazowe, uchwyty do
flag, skrobaczki, półki i drzwiczki oblicza się w sztukach.

8.1.

8.2.

ODBIÓR ROBÓT
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST – "wymagania ogólne" pkt 8
SZCZEGÓŁOWE ZASADY ODBIORU ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora , jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 5 i 6 dały wyniki pozytywne.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,
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wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi
kosztami, koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1
POLSKIE NORMY
PN-EN 78:1993
Metody badań okien. Forma sprawozdania z badań.
PN-EN 78/Ak:1993
Metody badań okien. Forma sprawozdania z badań.
PN/B-02100
Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia.
PN-B-05000:1996
Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-88/B-10085
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania Zmiany 1 Bl 4/92 poz. 18 PN88/B10085 Zmiana 2.
PN-B-06200:1997
Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.
PN-63/B-06201
Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników profilowanych na zimno.
Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
PN-84/B-06211
Konstrukcje stalowe. Zbiorniki kuliste ciśnieniowe stałe. Wymagania i badania.
PN-71/H-97053
Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.
PN-B-94025:1998
Okucia budowlane. Zakrętki. Zakrętki wierzchnie z klameczką.
PN-B-94423:1998
Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gałki, uchwyty i tarcze. Tulejki łożyskowe,
PN-82/B-92010
Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi i wrota. Wymiany modularne.
PN-90/B-92210
Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone,
klasy 0 i 0T. Ogólne wymagania i badania.
PN-90/B-92270
Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi o zwiększonej odporności na
włamanie - klasy C. Wymagania i badania uzupełniające.
PN-B-94025:1998
Okucia budowlane. Zakrętki. Zakrętki wierzchnie z klameczką.
PN-B-94423:1998
Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gałki, uchwyty i tarcze. Tulejki łożyskowe,
podkładki i nakrętki kołpakowe.
PN-68/M-78010
Transport wewnętrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania Zmiany 1
Bl 2/70 poz. 18 2 Bl 1/72 poz. 2 3 Bl 10/11/74 poz. 86.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
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