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Wymagania ogólne

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót drogowych.
1.2. Zakres stosowania
Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót.
1.3. Zakres robót objętych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót
objętych ogólnymi specyfikacjami technicznymi.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.
1.4.2. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku
wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej
korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem.
1.4.3. Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.
1.4.4. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.5. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
1.4.6. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji
nawierzchni.
1.4.7. Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót
w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają
potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu.
1.4.8. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości
materiałów oraz robót.
1.4.9. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu.
1.4.10. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń
od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i
czynników atmosferycznych.
b) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu
istniejącej nawierzchni.
c) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże.
Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
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d) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji
nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.
e) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża.
Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.
1.4.11. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.
1.4.12. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości
przemarzania.
1.4.13. Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw
związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.14. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.15. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
1.4.16. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności
technologicznej ich wykonania.
1.4.17. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.
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 i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.
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, zgodne z
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację
projektową:
− Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz
projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy,
− Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w
ramach ceny kontraktowej.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inżyniera/Kierownika projektu 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 Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie
decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
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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.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod ruchem”)
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących
obiektów (jezdnie, 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 Inżynierowi/Kierownikowi projektu 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
Inżyniera/Kierownika projektu.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w
sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie
zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę kontraktową.
b) Roboty o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 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 Inżynierem/Kierownikiem projektu.
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy
realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem
projektu.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w
sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie
zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę kontraktową.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń
lub uciążliwości dla osób lub 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:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) 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, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na
środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiający.
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami
tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń
podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o
zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi
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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.
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane
jego działalnością.
Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg
wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w
takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
1.5.9. 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
Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu 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
Inżyniera/Kierownika projektu.
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez
Inżyniera/Kierownika projektu.
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
Inżyniera/Kierownika projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie 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.
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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 Inżyniera/Kierownika projektu 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 Inżyniera/Kierownika projektu.
1.5.13. 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 Inżyniera/Kierownika
projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być
dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.
1.5.14. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i
postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty
i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i
Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć
cenę kontraktową.
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiałów 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.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji
robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na
pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i
jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed
rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentację
zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę
wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej
i samorządowej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych.
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Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie
okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów
miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi,
które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę
Inżyniera/Kierownika projektu.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze.
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli Inżynier/Kierownik
projektu zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez
Inżyniera/Kierownika projektu.
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
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli
będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera/Kierownika projektu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody
Inżyniera/Kierownika projektu.
2.5. 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 Inżyniera/Kierownika projektu.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika projektu.
2.6. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu
w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą
być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do
akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy Inżynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni,
muszą być spełnione następujące warunki:
a) Inżynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inżynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni,
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót,
c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inżyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach.
3. Sprzęt
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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 projektem organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika projektu; w
przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i
zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu.
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu.
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.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt
niesprawny.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika projektu o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji
Inżyniera/Kierownika projektu, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
umowy, zostaną przez Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
4. Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu, 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
Inżyniera/Kierownika projektu, 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.
5. 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 Inżyniera/Kierownika projektu.
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 Inżyniera/Kierownika projektu.
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 Inżyniera/ Kierownika projektu.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/ Kierownika
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu 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 Inżynier/Kierownik
projektu uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i
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przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki
wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w
czasie określonym przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki
finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Program zapewnienia jakości
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/ Kierownika
projektu program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien
określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji
robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
a) 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
Inżynierowi/Kierownikowi projektu;
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie
transportu,
− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,
− 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.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może zażądać od
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest
zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST
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Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/ Kierownik projektu ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inżynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że
mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma użycie do
robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych
materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez
Inżyniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez
Inżyniera/Kierownik projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany
przez Inżyniera/Kierownika projektu.
Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu 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. W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika
projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie
zapewnienia, jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu
Inżynier/Kierownik projektu 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.
Inżynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z
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wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań
dostarczonych przez Wykonawcę.
Inżynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy
są niewiarygodne, to Inżynier/Kierownik projektu 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
Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i
dokumentów technicznych,
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
− Polską Normą lub
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1
i 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 Inżynierowi/Kierownikowi projektu.
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 Inżyniera/ Kierownika projektu.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
− datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu 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 Inżyniera/Kierownika projektu,
− 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,
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− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót,
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z
podaniem, kto je przeprowadzał,
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
− inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone
Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się.
Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania
poleceń Wykonawcy robót.
(2) Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru
robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera/Kierownika projektu.
(4) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące
dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/ Kierownika
projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika projektu 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 Inżyniera/Kierownika projektu.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone
poziomo wzdłuż linii osiowej.
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w
3
m jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą
zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa
legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w
całym okresie trwania robót.
7.4. Wagi i zasady ważenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym
wymaganiom SST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera/Kierownika projektu.
7.5. 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
Inżynierem/Kierownikiem projektu.
8. Odbiór robót
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
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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 Inżynier/Kierownik projektu.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu 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 częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót
dokonuje Inżynier/Kierownik projektu.
8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym
fakcie Inżyniera/Kierownika projektu.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o
których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inżyniera/Kierownika projektu 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 ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.
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.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została
sporządzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub
zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST
i ew.
PZJ,
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6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew.
PZJ,
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót
właścicielom urządzeń,
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.
9. Podstawa płatności
9.1. Ustalenia ogólne
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,
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inżynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z
postępu robót,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa
ruchu,
(c) opłaty/dzierżawy terenu,
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(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i
drenażu,
(f) 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:
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
11. Przepisy związane
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi
zmianami).
2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi
zmianami).
2.

Roboty ziemne

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 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. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materiały
2.1. Do wykonania robót materiały nie występują.
2.2. Grunty do wykonania podkładu
Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczące
pospółek:
–
uziarnienie do 50 mm,
–
łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%,
–
zawartość frakcji pyłowej do 2%,
–
zawartość cząstek organicznych do 2%.
2.3. Do wykonania podkładu. należy stosować piasek zwykły.
2.4. Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki materiałów budowlanych
itp.
Zasypki za mury oporowe:
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max. średnica ziaren d<120 mm,
wskaźnik różnoziarnistości U>5,
współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d,
zawartość części organicznych I<2%,
odporność na rozpad <5%.
2.5. Grunt do budowy nasypów konstrukcyjnych powinien posiadać 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%,
–
zawartość części organicznych I<2%,
–
pęcznienie pod wpływem wody P<5%,
–
możliwe jest uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia,
–
odporność na rozpad <10%.
–
–
–
–
–

3.

Sprzęt
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu.

4.

Transport
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robót
5.1. Wykopy
5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić
zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest
kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych.
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów
(1) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie
następujących bezpiecznych nachyleń skarp:
– w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1
–
w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
– w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane
następujące zabezpieczenia:
– w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej
3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych
– naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń
– stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania
niekorzystnych czynników.
5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.
5.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów
(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.
(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza
poniżej poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem
nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji.
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5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy
5.2.1. Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty:
(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie.
(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków
materiałów budowlanych.
(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie
warstwami grubości 25 cm.
(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej
powierzchni rzutu obiektu.
(5) 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:
(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki.
(2) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków
materiałów budowlanych.
(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną
warstwą.
(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej
powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby
normalnej Proctora.
5.3. Zasypki
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora nadzoru, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót.
(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków
materiałów budowlanych i śmieci.
(3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:
0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych,
0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi
tarczami.
0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi
(4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js =
0,95 wg próby normalnej Proctora.
(5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób
nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.
6.

Kontrola jakości robót
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
(1) Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami
wyszczególnionymi w p. 11.
6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny
obejmować:
–
zgodność wykonania robót z dokumentacją
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prawidłowość wytyczenie robót w terenie
przygotowanie terenu
rodzaj i stan gruntu w podłożu
wymiary wykopów
zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.
6.2. Wykonanie podkładów i nasypów
Sprawdzeniu podlega:
–
przygotowanie podłoża
–
materiał użyty na podkład
–
grubość i równomierność warstw podkładu
–
sposób i jakość zagęszczenia.
6.3. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
–
stan wykopu przed zasypaniem
–
materiały do zasypki
–
grubość i równomierność warstw zasypki
–
sposób i jakość zagęszczenia.
–
–
–
–
–

7.

Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi są:
3
– wykopy – [m ]
3
– podkłady i nasypy – [m ]
3
– zasypki – [m ]
3
– transport gruntu – [m ] z uwzględnieniem odległości transportu.

8.

Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9.

Podstawa płatności
3
Wykopy – płaci się za m gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
–
wyznaczenie zarysu wykopu,
–
odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
–
odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych.
3
Wykonanie podkładów i nasypów – płaci się za m podkładu po zagęszczeniu.
Cena obejmuje:
–
dostarczenie materiału
–
uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni.
3
Zasypki – płaci się za m zasypki po zagęszczeniu.
Cena obejmuje:
–
dostarczenie materiałów
–
zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu.
3
Transport gruntu – płaci się za m wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem
odległości transportu.
Cena obejmuje:
–
załadowanie gruntu na środki transportu
–
przewóz na wskazaną odległość
–
wyładunek z rozplantowaniem z grubsza
–
utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce.

10. Przepisy związane
PN-B-06050:1999
PN-86/B-02480
PN-B-02481:1999

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
Geotechnika.
Terminologia
podstawowa,
symbole
literowe
i jednostki miary.
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Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Beton

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót betoniarskich.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2. Materiały
2.1. Składniki mieszanki betonowej
(1) Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach:
marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20
marki „35” – do betonu klasy wyższej niż B20
b) Wymagania dotyczące składu cementu
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra
Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem:
– Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%
– Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%
– Zawartość alkaliów do 0,6%
– Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
– Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20%
c) Opakowanie
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące
dane:
• oznaczenie,
• nazwa wytwórni i miejscowości,
• masa worka z cementem,
• data wysyłki,
• termin trwałości cementu.
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosomochody wyposażone
we wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do
wyładowania cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i
wysypów.
d) Świadectwo jakości cementu
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą
kontroli jakości zgodnie z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu
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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
196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy
PN-B-30000:1990.
• Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami
badań cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
• Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się
przeprowadzenie kontroli obejmującej:
o oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997
o oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997
o sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i
nie rozpadających się w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być
użyty do betonu.
g) Magazynowanie 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) lub 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).
• Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczające
cement
przed
ściekaniem
wody
deszczowej
i
zanieczyszczeniem.
• Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
• Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca
przechowywania.
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 powinno być
przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.
(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PNB-06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:
– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie
prostopadłej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:
– składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
– kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
f)
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zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić
bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji
0–2 mm.
2.2. Materiały do wykonania podbetonu
Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na
ściskanie.
Orientacyjny skład podbetonu:
–
pospółka kruszona 0/40,
3
–
cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm , wilgotność optymalna 8%.
Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%
–
–

3.

Sprzęt
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się
odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek
wolno spadowych).

4. Transport
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej
(1) Środki do transportu betonu
a) Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).
b) Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
5. Wykonanie robót
5.1. Zalecenia ogólne
a) Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
i PN-63/B-06251.
b) Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie składników:
a) Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie
wagowo, z dokładnością:
2% – przy dozowaniu cementu i wody
3% – przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.
b) Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie składników
a) Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym
działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).
b) Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2
minuty.
(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej
a) Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
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plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne
przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie.
b) Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia,
zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek
dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.
c) Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni,
na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać
za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokości 8,0 m).
d) Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:
– w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać
bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny,
– warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi,
– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z
pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych
górą i dołem należy stosować belki wibracyjne.
(4) Zagęszczanie betonu
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:
a) Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z
buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w
płaszczyźnie poziomej.
b) Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą
wibratora.
c) Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8
cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30
sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym.
d) Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m.
e) Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.
f) Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu
powinien wynosić od 30 do 60 sekund.
g) Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy
ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów
powinno być trwałe i sztywne.
(5) Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.
a) Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona
być prostopadła do kierunku naprężeń głównych.
b) 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
warstwy pozostałego szkliwa 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.
c) 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.
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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.
(6) 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.
(7) Pobranie próbek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli
powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów
technologicznych.
Badania powinny obejmować:
– badanie składników betonu
– badanie mieszanki betonowej
– badanie betonu.
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
(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 Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C
w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie
co najmniej 7 dni.
(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.
(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.
5.4. Pielęgnacja betonu
(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu
–
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu
lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i
chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.
–
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).
–
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton
nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są
stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.
–
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN
1008:2004.
–
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drga-
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niami.
(2) Okres pielęgnacji
–
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od
zabetonowania.
–
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów.
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu
(1) Równość powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:
–
wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między
ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię,
–
pęknięcia są niedopuszczalne,
–
rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,
–
pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu
będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5%
powierzchni odpowiedniej ściany,
–
równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny
być większe niż 2 mm.
(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji należy:
–
wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej
wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków,
–
raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i
uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów,
–
wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko
wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.
5.6. Wykonanie podbetonu
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem
nośności założonej w projekcie technicznym.
Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione.
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli
grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego.
6.

Kontrola jakości
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz
podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi.

7.

Obmiar robót
Jednostkami obmiaru są:
3
– 1 m wykonanej konstrukcji.
3
– 1 m wykonanego podbetonu.

8.

Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych powyżej.

9.

Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje:
–
dostarczenie niezbędnych czynników produkcji
–
oczyszczenie podłoża
–
wykonanie deskowania z rusztowaniem
– ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
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otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni
pielęgnację betonu
rozbiórką deskowania i rusztowań
oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu.
Podbeton na podłożu gruntowym.
3
Płaci się za ustaloną ilość m betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie podłoża,
przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.
–
–
–

10. Przepisy związane
PN-EN 206-1:2003
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996
PN-EN 196-6:1997
PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-B-03002/Az2:2002
PN-89/S-10050

4.

Beton.
Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości
objętości.
Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.
Cement portlandzki.
Cement portlandzki z dodatkami.
Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.
Próbne obciążenie obiektów mostowych, żelbetowych.

Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gruntowego

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża
gruntowego.
1.2. Zakres stosowania
Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót.
1.3. Zakres robót objętych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w „Wymagania ogólne”
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano „Wymagania ogólne”
2. Materiały
Nie występują.
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne”
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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.Stosowany sprzęt nie może spowodować
niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne”
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne”
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta 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 koryta 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. Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego
szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót
o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. Grunt odspojony w
czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez
Inżyniera.
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
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mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/893112 [5].
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is)
Minimalna wartość Is dla:
Autostrad i dróg
Innych dróg
ekspresowych
Ruch
Ruch mniejszy
ciężki
od ciężkiego
i bardzo ciężki

Strefa
korpusu

Górna warstwa o grubości 20
cm
Na głębokości od 20 do 50 cm
od powierzchni podłoża

1,03

1,00

1,00

1,00

1,00

0,97

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. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „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.
Tablica 2.
Lp.

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego
podłoża

Wyszczególnienie
badań
i pomiarów

Minimalna częstotliwość
badań i pomiarów

1

Szerokość koryta

10 razy na 1 km

2

Równość podłużna

co 20 m na każdym pasie ruchu

3

Równość poprzeczna

10 razy na 1 km

4

Spadki poprzeczne

*)

10 razy na 1 km
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5

Rzędne wysokościowe

6

Ukształtowanie osi w
*)
planie

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla
autostrad
i dróg ekspresowych, co 100 m dla
pozostałych dróg
co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla
autostrad
i dróg ekspresowych, co 100 m dla
pozostałych dróg

Zagęszczenie,
w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie
2
wilgotność gruntu
rzadziej niż raz na 600 m
podłoża
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie
należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych
7

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)
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie
z normą BN-68/8931-04 [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 ± 3 cm
dla autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg.
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża)
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien być mniejszy 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 należy 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. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne”
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7.2. Jednostka obmiarowa
2
Jednostką obmiarową jest m (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” Roboty uznaje się za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.
9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej
2
Cena wykonania 1 m koryta obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
− załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub
nasyp,
− profilowanie dna koryta lub podłoża,
− zagęszczenie,
− utrzymanie koryta lub podłoża,
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. Przepisy związane
Normy
1. PN-B-04481
2. PN-/B-06714-17
3. BN-64/8931-02
4.

BN-68/8931-04

5.

BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni
planografem i łatą
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

5. Podbudowa z kruszywa łamanego – wymagania ogólne
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy
z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie.
1.2. Zakres stosowania OST
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania
szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich.
Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robót objętych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmują
OST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
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D-04.04.03 Podbudowa z żużla
żla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.
Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się,
si , zgodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowę
podbudow pomocniczą i podbudowę zasadniczą wg
Katalogu typowych
ch konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [31].
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający
cy na odpowiednim zag
zagęszczeniu w
optymalnej wilgotności
ci kruszywa o właściwie
wła
dobranym uziarnieniu.
1.4.2. Pozostałe określenia
lenia podstawowe są
s zgodne z obowiązującymi,
cymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00
D
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w OST
dotyczących
cych poszczególnych rodzajów podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:
mechaniczn
D-04.04.01
04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02
04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowa z żużla
żla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące
ące robót
Ogólne wymagania dotyczące
dotycz
robót podano w OST D-M-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
1.5.
2. materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące
ące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące
dotycz ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D
DM-00.00.00 „Wymagania
ia ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
podano w OST dotyczących
cych poszczególnych rodzajów podbudów:
D-04.04.01
04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02
04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowa z żużla
żla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.
2.3. Wymagania dla materiałów
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona
okre
według PN-B-06714-15
15 [3] powinna leżeć
le
między
krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metodą
ą stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą
zasadnicz (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową
jednowarstwow
1-3 kruszywo na podbudowę
ę pomocnicz
pomocniczą (dolną warstwę)
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar
największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.
2.3.2. Właściwości kruszywa
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1.
Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa
Kruszywa
Żużel
Lp. Wyszczególnienie
naturalne
łamane
Badania
właściwości
Podbudowa
według
zasa pomo zasa pomo zasa pomo
dcdcdcnicz nicza nicz nicza nicza nicza
a
a
1
Zawartość ziarn
od 2 od 2
od 2 od 2 od 2 od 2
PN-Bmniejszych niż 0,075 do
do 12 do
do 12 do
do 12 06714
mm, % (m/m)
10
10
10
-15 [3]
2
Zawartość nadziarna, 5
10
5
10
5
10
PN-B% (m/m), nie więcej
06714
niż
-15 [3]
3
Zawartość ziarn
35
45
35
40
PN-Bnieforemnych
06714
%(m/m), nie więcej
-16 [4]
niż
4
Zawartość
PN-Bzanieczyszczeń
1
1
1
1
1
1
04481 [1]
organicznych,
%(m/m), nie więcej
niż
5
Wskaźnik piaskowy
od
od 30 od
od 30
BNpo pięcio-krotnym
30
do 70 30
do 70 64/8931
zagęszczeniu metodą do
do
-01 [26]
I lub II wg PN-B70
70
04481, %
6
Ścieralność w bębnie
Los Angeles
a) ścieralność
całkowita po pełnej
liczbie obrotów, nie
35
45
35
50
40
50
więcej niż
PN-Bb) ścieralność
06714
częściowa po 1/5
30
40
30
35
30
35
-42 [12]
pełnej liczby obrotów,
nie więcej niż
7
Nasiąkliwość,
2,5 4
3
5
6
8
PN-B%(m/m), nie więcej
06714
niż
-18 [6]
8
Mrozoodporność,
PN-Bubytek masy po 25
5
10
5
10
5
10
06714
-19 [7]
cyklach zamrażania, %(m/m), nie
więcej niż
9
Rozpad krzemianowy
PN-Bi żela1
3
06714
zawy łącznie, %
-37 [10]
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PN-B06714
-39 [11]
PN-B06714
-28 [9]

Zawartość związków
siarki w przeliczeniu
1
1
1
1
2
4
na SO3, %(m/m), nie
więcej niż
11 Wskaźnik nośności
wnoś mie-szanki
kruszywa, %, nie
mniejszy niż:
80
60
80
60
80
60
PN-Sa) przy zagęszczeniu 120 120 120 06102
[21]
IS ≥ 1,00
b) przy zagęszczeniu
IS ≥ 1,03
2.3.3. Materiał na warstwę odsączającą
Na warstwę odsączającą stosuje się:
żwir i mieszankę wg PN-B-11111 [14],
piasek wg PN-B-11113 [16].
2.3.4. Materiał na warstwę odcinającą
Na warstwę odcinającą stosuje się:
piasek wg PN-B-11113 [16],
miał wg PN-B-11112 [15],
geowłókninę o masie powierzchniowej powyżej 200 g/m wg aprobaty technicznej.
2.3.5. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw
Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się:
cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
wapno wg PN-B-30020 [19],
popioły lotne wg PN-S-96035 [23],
żużel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inżyniera.
Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102 [21].
2.3.6. Woda
Należy stosować wodę wg PN-B-32250 [20].
3. sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-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.
4. transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-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].
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Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.
5. wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w OST
D04.01.01 „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
d 85

≤ 5
(1)
w którym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsączającej, w milimetrach,
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn 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
O 90 ≤ 1,2

(2)

w którym:
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn 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 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.

"BIURO INZYNIERSKIE
MIROSŁAW MORAŚ"

CPV 45212221 – 1

OBIEKT: BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO ORLIK PRZY ZESPOLE SZKOL
EKONOMICZNYCH W LESZNIE
ADRES: Ul. Poniatowskiego 2, 64-100 Leszno, działka nr. 62/8
INWESTOR: Miasto Leszno, ul. Karasia 15 , 64-100 Leszno

STRONA 36

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

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.
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2.
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.
6. kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji
materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej
OST.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2.

Tablica 2. Częstotliwość ora zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie
Częstotliwość badań
Minimalna
Maksymalna
Lp. Wyszczególnienie badań
liczba badań powierzchnia
na dziennej podbudowy
działce
przyroboczej
padająca na
jedno
badanie
(m2)
1
Uziarnienie mieszanki
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Wilgotność mieszanki
Zagęszczenie warstwy
Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt
2.3.2

2
600
10 próbek
na 10000 m2
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 z 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 metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej
niż raz na 5000 m2, 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
E 1 ≤ 2,2

6.3.5. Właściwości kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt
2.3.2.
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w
obecności 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
Lp.
Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów
1
Szerokość podbudowy
10 razy na 1 km
2
Równość podłużna
w sposób ciągły planografem albo co
20 m łatą na każdym pasie ruchu
3
Równość poprzeczna
10 razy na 1 km
4
Spadki poprzeczne*)
10 razy na 1 km
5
Rzędne wysokościowe
co 100 m
6
Ukształtowanie osi w planie*)
co 100 m
7
Grubość podbudowy
Podczas budowy:
w 3 punktach na każdej działce
roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na
400 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż
raz na 2000 m2
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Nośność podbudowy:
- moduł odkształcenia

co najmniej w dwóch przekrojach na
każde 1000 m
- ugięcie sprężyste
co najmniej w 20 punktach na każde
1000 m
*) 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.
Tablica 4. Cechy podbudowy
Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
Minimalny moduł
z kruszywa Wskaźnik
Maksymalne ugięcie
odkształ-cenia mierzony
o
zagęszczeni sprężyste pod kołem, mm płytą o średnicy 30 cm,
wskaźniku a IS nie
MPa
wnoś nie
mniejszy niż
mniejszym
niż, %
40 kN
50 kN
od
od drugiego
pierwszego obciążenia
obciążenia E2
E1
60
1,0
1,40
1,60
60
120
80
1,0
1,25
1,40
80
140
120
1,03
1,10
1,20
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
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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
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w OST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowa z żużla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.
10. przepisy związane
10.1. 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 ziarn
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
10.
PN-B-06714-37
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
11.
PN-B-06714-39
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego
12.
PN-B-06714-42
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los
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PN-B-06731

14.

PN-B-11111

15.
16.

PN-B-11112
PN-B-11113

17.

PN-B-19701

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

PN-B-23006
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-S-06102
PN-S-96023
PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02

26.
27.

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02
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Angeles
Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir
i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena
zgodności
Kruszywo do betonu lekkiego
Wapno
Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego
Popioły lotne
Cement. Transport i przechowywanie
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni
drogowych
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

28.
BN-68/8931-04
29.
BN-70/8931-06
30.
BN-77/8931-12
10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.

6. Podbudowa z kruszywa łamanego
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy
z kruszywa
łamanego stabilizowanego mechanicznie.
1.2. Zakres stosowania OST
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania
szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich.
Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robót objętych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
Ustalenia zawarte są w „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.3.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”
pkt 1.5.
2. materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm.
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiałów
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w OST
D04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.1.
2.3.2. Właściwości kruszywa
Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt 2.3.2.
3. sprzęt
Wymagania dotyczące sprzętu podano w „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 3.
4. transport
Wymagania dotyczące transportu podano w „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt
4.
5. wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podłoża
Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w OST D-04.04.00
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa należy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w OST D-04.04.00
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3.
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub
popiołami przy WP od 20 do 30% lub powyżej 70%, szczegółowe warunki i wymagania dla takiej
podbudowy określi SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w OST
D04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.4.
5.5. Odcinek próbny
O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonać odcinki próbne, zgodnie z
zasadami określonymi w „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.5.
5.6. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w „Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.6.
6. kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”
pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie z
ustaleniami „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”
pkt 6.2.
6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w OST D04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3.
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”
pkt 6.4.
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w „Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.5.
7. obmiar robót

"BIURO INZYNIERSKIE
MIROSŁAW MORAŚ"

CPV 45212221 – 1

OBIEKT: BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO ORLIK PRZY ZESPOLE SZKOL
EKONOMICZNYCH W LESZNIE
ADRES: Ul. Poniatowskiego 2, 64-100 Leszno, działka nr. 62/8
INWESTOR: Miasto Leszno, ul. Karasia 15 , 64-100 Leszno

STRONA 42

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
8. odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 8.
9. podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
rozłożenie mieszanki,
zagęszczenie rozłożonej mieszanki,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robót.
10. przepisy związane
Normy i przepisy związane podano w „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 10.

7.

Nawierzchnia z trawy syntetycznej

Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z trawy syntetycznej w ramach
realizacji zadania pod nazwą BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO ORLIK PRZY ZESPOLE SZKOL
EKONOMICZNYCH W LESZNIE
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu realizacji robót wymienionych w p. 1.1
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem i odbiorem robót nawierzchni z trawy syntetycznej oraz nawierzchni poliuretanowej
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST 00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5.
Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 00.00
„Wymagania ogólne" pkt 2.
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2.2. Rodzaje materiałów
2.2.1. Nawierzchnie z trawy syntetycznej
Boisko do gry w PIŁKĘ NOŻNĄ
PODBUDOWA.
- grunt rodzimy po zdjęciu gruntu niebudowlanego,
- zagęszczona podsypka piaskowa do wymaganego poziomu LS=1, o gr. 15cm,
- warstwa konstrukcyjna nośna kliniec lub alternatywnie z kruszywa kamiennego łamanego
(fr. 4-31,5mm)
o gr. 15cm,
- warstwa wyrównująca z miału kamiennego (fr. 0,075-4mm) o gr. 5cm,
Boisko należy oddzielić od sąsiadujących elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych
8x30x100cm, oraz 6x30x100cm układanych na ławie z betonu C12/15 z oporem. Na powierzchni
boiska należy wyprofilować spadki o wartości zgodnie z szczegółowym zagospodarowaniem terenu
rys PZT
NAWIERZCHNIA DO PIŁKI NOŻNEJ
- wariant I wg specyfikacji Ministerialnej - typu sztuczna trawa, wysokości 60mm, włókno typu
monofilowe, włókno trawy w 100 % polietylen, ciężar włókna: min. 11.000 Dtex, gęstość trawy: min.
2
97.000 włókien/m , zasypka piaskiem kwarcowym z granulatem gumowym SBR.
2

- rakcja piasku 0,4-1,2 mm, ilość do zasypania: 20 kg / m +/– 10%.
- granulat gumowy o frakcji 0,5-1,8 mm, ilość 17 kg+2 kg (dosypka po 6 mies.)
- Wody opadowe odprowadzane będą poprzez drenaż wgłębny do istniejącej kanalizacji deszczowej.
projektowane spadki nawierzchni boiska powinny być 0,5%- wg rysunku
Kolorystyka wg projektu zagospodarowania.
LINIE BOISKA - są zaznaczone przez wklejanie trawy o innym kolorze- biały. Linie o innym kolorze
trawy należy wkleić po wcześniejszym wycięciu ich w warstwie ułożonej trawy nawierzchni boiska,
czynność tą należy wykonać ściśle wg wskazań producenta stosowanej trawy.
Badania na zgodność z norma PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub
rekomendacja techniczna ITB, certyfikaty, atesty lub wynik badan specjalistycznego
laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport.
1.Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
2.Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
3.Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowana inwestycje
wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta nawierzchnie.
Przy wyborze rozwiązań należy stosować wytyczne producentów stosowanych systemów,
przestrzegać prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych oraz kierować się wiedzą
techniczną
ZASADY KONSERWACJI I UŻYTKOWANIA - Aby utrzymać walory estetyczne, przydatność do gry i
parametry bezpieczeństwa boiska, właściciel obiektu musi dbać aby na nawierzchni nie pojawiały się
wyrastające rośliny ani inne elementy jak np. kamienie, gruz, liście, śmieci itp.
Częste szczotkowanie nawierzchni czy odkurzanie za pomocą dmuchawy usuwa gromadzące się
zanieczyszczenia, które pochodzą z: naturalnego użytkowania (np. pył polietylenowy), gry (np.
sznurówki, bandaże), zaśmiecania dokonywanego przez widzów (np. niedopałki papierosów, kapsle) i
zanieczyszczonego powietrza (np. sadza, spaliny).
szczegółowe wytyczne na temat programu konserwacji boiska zawiera karta gwarancyjna opracowana
przez producenta nawierzchni.
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Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4.
Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6.
Wykonawca i producent (dostawca) powinni potwierdzić spełnianie warunków i dostarczyć przed ich
wbudowaniem:
• autoryzację producenta nawierzchni wystawioną na wykonawcę z określeniem miejsca
wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji), z gwarancją producenta na
oferowaną nawierzchnię,
• kartę techniczną nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczoną przez producenta z
określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji),
• Atest PZH na sztuczną trawę i zasypke,
• Raport z badań niezależnego laboratorium z podaniem nazwy produktu, potwierdzający
parametry oferowanej sztucznej trawy z parametrami zawartymi w karcie technicznej
załączonej do oferty.
• próbkę oferowanej nawierzchni o wymiarach min.20 cm x 30 cm z etykietą producenta,
UWAGA

NALEŻY STOSOWAĆ SIĘ DO ZALECEŃ PRODUCENTA

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne" pkt7.
7.2. Jednostka obmiarowa
• Jednostka obmiarowa została określona w przedmiarze robót przywiązanej do danej pozycji
zakresu robót.
Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne"pkt 8.
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne" pkt 9.
•
•
•

atest higieniczny PZH
karta techniczna oferowanej trawy syntetycznej
autoryzacja producenta systemu wystawiona na wykonawcę na zadanie objęte przetargiem
upoważniająca wykonawcę do instalacji oferowanej trawy syntetycznej

"BIURO INZYNIERSKIE
MIROSŁAW MORAŚ"

CPV 45212221 – 1
8.

OBIEKT: BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO ORLIK PRZY ZESPOLE SZKOL
EKONOMICZNYCH W LESZNIE
ADRES: Ul. Poniatowskiego 2, 64-100 Leszno, działka nr. 62/8
INWESTOR: Miasto Leszno, ul. Karasia 15 , 64-100 Leszno

STRONA 45

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Obrzeża

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z ustawieniem granitowego obrzeża chodnikowego
1.2. Zakres stosowania
Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót.
1.3. Zakres robót objętych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w „Wymagania ogólne”
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne”
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST
„Wymagania ogólne”
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. Granitowe obrzeża chodnikowe
Opornik granitowy o wymiarach 8 x 20 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin
zaprawą cementową
2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży
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.
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży
Rodzaj wad i uszkodzeń
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm
Szczerby
i uszkodzenia
krawędzi i naroży

ograniczających powierzchnie
górne (ścieralne)
ograniczających pozostałe
powierzchnie:
liczba, max

Dopuszczalna wielkość
wad i uszkodzeń
2
niedopuszczalne

2

długość, mm, max

20

głębokość, mm, max

6

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 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:
a) ławy betonowej - beton klasy B 10, wg PN-B-06250 [2], którego składniki powinny odpowiadać
wymaganiom punktu 2.4.4,
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne”
3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.
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4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne”
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 pozostałych materiałów podano w „Krawężniki betonowe”.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne”
5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypkę (ławę) 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.
5.3. Podłoże lub podsypka (ława)
Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka
(ława) ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę)
wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą.
5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze
światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej.
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą
cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny
muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne”
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań
Inżynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu,
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za
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pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B10021 [4].
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm
przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do
badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w
normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robót
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:
a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:
− linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża,
− niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości
obrzeża,
− wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie
badanej spoiny na pełną głębokość.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne”
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne”
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki
pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
− wykonane koryto,
− wykonana podsypka.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− dostarczenie materiałów,
− wykonanie koryta,
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rozścielenie i ubicie podsypki,
ustawienie obrzeża,
wypełnienie spoin,
obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,
wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy związane
Normy
1.
PN-B-06050
2.
PN-B-06250
3.
PN-B-06711
4.
PN-B-10021
5.

PN-B-11111

6.

PN-B-11113

7.

PN-B-19701

8.

BN-80/677503/01

9.

BN-80/677503/04

9.

Roboty ziemne budowlane
Beton zwykły
Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych
Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka
Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład,
wymagania i ocena zgodności
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne
wymagania i badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych.
Krawężniki i obrzeża.

Wyposażenie zagospodarowania terenu

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z zagospodarowaniem terenu poprzez wyposażenie
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie zagospodarowania terenu.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
3. Materiały
PIŁKO CHWYTY ZA BRAMKOWE
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Zaprojektowano jako systemowe. Słupki stalowe z profila zamkniętego 80x80x 4 mm w rozstawie,
co 300cm. wysokość piłkochwytów zaprojektowano na 6,00m od poziomu terenu. siatki na
piłkochwycie powinny być mocowane tylko po obwodzie prostokąta ściany piłkochytu, oraz dolnej i
górnej linki stalowej.

Specyfikacja materiałów
Słupki
Słupki ogrodzeniowe wykonane są z rury kwadratowej ocynkowanej, wyprodukowanej zgodnie z
normą DIN/EN-ISO 10025 PN-88/H-84020, PN-73/H-93460. Właściwości mechaniczne, parametry
wytrzymałościowe i skład chemiczny potwierdzone atestem producenta wg PN-EN 10204.
Dla wersji OCYNK+POLIESTER po przygotowaniu powierzchni powleka się elektrostatycznie
poliestrowy lakier proszkowy. Słupki narożne i pośrednie są zamknięte u góry kapturkami z tworzywa
sztucznego. Kolor RAL 6002 – zielony.
Siatka
Siatka ogrodzeniowa dla piłkochwytów zastosować z polipropylenu odpornego na działanie promieni
ultrafioletowych UV. Tworzywo posiada świadectwo jakości, deklaracje zgodności i atest producenta.
Oczko 45 x 45 mm,kolor– zielony.
Stopy betonowe
Stopy betonowe mają za zadanie utwierdzenie słupków metalowych dla konstrukcji
piłkochytów.
Beton na stopy:- wykonanie wg detal rys.
- mieszanka betonowa winna odpowiadać wymaganiom PN-88/B-06250;
- klasa betonu C20/25;
- stopień mrozoodporności-W8;
- wytrzymałość betonu wg PN-88/B-06250;
UWAGA:
Projektant dopuszcza możliwość zastosowania innych, równorzędnych urządzeń, pod warunkiem, że
będą odpowiadać założeniom projektowym w zakresie funkcji, estetyki i rozwiązań materiałowych oraz
posiadać będą aprobaty i świadectwa dopuszczające je do stosowania.
ELEMENTY WYPOSAŻENIA BOISKA
Dwie bramki piłkarskie do piłki nożnej młodzieżowe, wykonane z profilu aluminiowego owalnego 120 x
100 mm, kolor biały, wymiary 5,00 x 2,00 m. Bramki zamontowane w tulejach ocynkowanych (montaż
wg zaleceń producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczeństwa). oraz zawarte w normach PN-EN
748-2001.bezpieczeństwo użytkowania bramki potwierdzają badania niezależnych instytucji oraz
certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Instytut Sportu.
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ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH
ODWODNIENIE BOISKA
Zaprojektowano rury drenarskie z PVC-U DN 65 w ilości 12 szt. o długości 32,50 m układane na
głębokości minimum od -0,41do -0,61cm poniżej terenu w odległości 4,50 m od siebie całość
włączona w rurociąg PVC DN160 o łącznej długości 76,63 m. System drenarski należy ułożyć w
obsypcie z kruszywa płukanego 8 – 16 mm w otulinie z geowłókniny drenarsko – separującej z
włókien ciągłych. W systemie zaprojektowano dwie studnie kontrolne S-1
i S-2 typu TEGRA 425, rurociąg odprowadzający stanowić będzie bezpośrednie odprowadzenie
wody do istniejącej studzienki kanalizacji deszczowej w tym rejonie (wg rysunku). Rury drenarskie
należy układać ze spadkiem min. 0,3 % w kierunku rury zbierającej DN 160. Rury zbierające DN 160
należy układać ze spadkiem min. 1,5 % w kierunku studni kontrolnych S-2, rurę łączącą studnię
kontrolną ze studzienką kanalizacji deszczowej należy ułożyć ze spadkiem min. 1,5 %. Włączenia rur
należy wykonać poprzez trójniki systemowe z redukcją, rury drenarskie DN 65 należy zakończyć
zaślepką systemową DN 65. Woda drenażowa ze studni będzie odprowadzana bezpośrednio do
studzienki kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w bezpośredniej odległości od projektowanego
obiektu.
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Rury PVC z których wykonana zostanie instalacja łączone są za pomocą kielichów na wcisk.
Uszczelnienie rurociągu za pomocą uszczelek gumowych dostarczanych wraz z rurą przez
producenta.
Rury należy układać kielichami w kierunku przeciwnym do spadku kanału.
Po przygotowaniu dna wykopu należy przystąpić do układania rur. Rury należy opuszczać do wykopu
powoli i ostrożnie tak aby nie uszkodzić rury
Do wykonania warstw wypełniających wykop, należy przystąpić natychmiast po dokonaniu i
zatwierdzeniu częściowego odbioru robót w zakresie zakończonego posadowienia rurociągu.
Wypełnienie rurociągu należy wykonać w dwóch etapach:
- I etap: Wypełnienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociągu
- II etap Wypełnienie wykopu nad strefą ochrony rury czyli tzw. zasypka rurociągu
Przy spajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz układaniu rur należy stosować się do poniższych
zaleceń:
- obsypkę wykonywać z gruntu mineralnego, sypkiego ( zwykle piasku lub żwiru),
- materiał obsypki nie może być zmrożony ani też zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego
materiału,
- w celu zapewnienia całkowitej stabilności rurociągu, konieczne jest zadbanie o to, aby materiał
obsypki szczelnie wypełnił przestrzeń nad rurą,
- obsypkę wykonywać warstwami, równolegle po obu bokach rur, każdą warstwę zagęszczając,
- jednocześnie z wykonywaniem poszczególnych warstw obsypki należy usuwać ewentualne
odeskowanie wykopu, zwracając przy tym uwagę na staranne wypełnienie wykopu i zagęszczanie
w przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu
- nie należy usuwać ścianek szczelnych zastosowanych ze względu na warunki gruntowe i wysoki
poziom wód gruntowych
- obsypkę należy prowadzić aż do uzyskania górnego poziomu strefy ochronnej rury,
- niedopuszczane jest wykonanie obsypki przez bezpośredni spuszczanie mas ziemi na rurociąg z
samochodów wywrotek.
- Mechaniczne zagęszczanie nad rurą można rozpocząć dopiero, gdy nad jej wierzchołkiem została
wykonana warstwa ochronna.
- Do wykonywania wypełnienia wykopu nad strefą ochronną rurociągu można przystąpić po
dokonaniu kontroli stopnia zagęszczenia obsypki.
- Zasypkę rurociągu należy wykonać z takiego materiału i w taki sposób, aby spełniać wymagania
stawiane przy rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki, tereny zielone).
- Do zasypki można użyć gruntu rodzimego, o ile odpowiada warunkom podanym w dokumentacji
techn. Do zasypki nie należy używać gruntu zawierającego duże kamienie i głazy.

UWAGA!
Przed wykonaniem ostatniej warstwy nośnej boiska i nawierzchni z trawy syntetycznej, po
odsłonięciu warstwy filtracyjnych należy BEZWGLĘDNIE dokonać sprawdzenia wydajności
układu drenarskiego oraz drożność poszczególnych elementów.
Zaprojektowano odwodnienie poprzez zastosowanie drenażu pod płytą boiska (wg opisu branżowego
i rysunków branżowych.), natomiast wodę z płyty boiska w przypadku opadów ulewnych
odprowadzona zostanie na nieutwardzona powierzchnię terenu poprzez przyjęty spadek 0,5 %.
Warunki bezpieczeństwa.
Prace wykonywać ściśle przestrzegając przepisów bhp i p.poż.
UWAGI KOŃCOWE
• Wszystkie prace winny być wykonane pod nadzorem i kierunkiem osób uprawnionych do
nadzorowania robót budowlanych i należących do zawodowej Izby Samorządowej.
• Całość prac wykonać zgodnie z opracowanym projektem , wymogami prawa
• budowlanego, zgodnie z obowiązującymi normami, planem BIOZ, zarządzeniami i
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przepisami.
Przy realizacji robót stosować wyłącznie materiały posiadające wymagane atesty i
certyfikaty.
Prace objęte niniejszą dokumentacją koordynować na bieżąco z realizacją pozostałych
instalacji.
Przy realizacji prac uwzględnić ostateczne wymogi wynikające z DTR dostarczonych
urządzeń, w tym zakresie dostosować projektowane instalacje.
Po zakończeniu prac wykonać wymagane przepisami pomiary (ciągłości żył i zgodność
faz, pomiar oporności izolacji, pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
pomiar oporności uziemienia).
W zakresie linii kablowych sporządzić geodezyjną dokumentację powykonawczą.
W czasie prowadzenia prac należy przestrzegać przepisów BHP.
Podczas wykonywania robót należy stosować się do wymagań i zaleceń warunków
technicznych wykonania i odbioru, wymagań producentów materiałów budowlanych,
obowiązujących norm i przepisów.
Stosować należy technologie i materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie na
terenie Polski, posiadające właściwe certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty
techniczne, certyfikaty.
Ewentualne zmiany, w tym zmiany materiałowe, winny być uzgodnione z projektantem.
Dokładne wymiary pomieszczeń i rozstaw konstrukcyjny belek pobrać z natury.
Podanych w opracowaniu producentów materiałów budowlanych należy traktować jako
przykładowych z możliwością ich zmiany na innych o podobnych lecz nie gorszych
właściwościach technicznych.
Wszystkie urządzenia posadowić należy w fundamentach betonowych (montaż wg zaleceń
producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczeństwa).

3.

Sprzęt
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą mogą być wykonywane
ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4.

Transport
Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć
trwałych odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie (dotyczy betonów) oraz zgodnie
z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robót
5.1. Roboty przygotowawcze
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu należy wykonać po zakończeniu robót torowych i
drogowych oraz budowlanych.
Montaż urządzeń wg wytycznych producenta i dostawcy.
6. Kontrola jakości
Zgodnie z instrukcjami i gwarancjami
7.

Obmiar robót
Jednostki obmiaru wg przedmiaru

8.

Odbiór robót
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, oraz odbiorowi końcowemu.

9.

Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
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Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem zagospodarowania terenu
wymienione w punkcie 5.0.

10.

Drenaż odwadniający

WSTĘP
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z budową drenażu boiska
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym przy realizacji
umowy na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia wymienionego w pkt 1.1.
Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem drenażu.
Kanalizacja deszczowa na terenie Zespołu Szkół nie występuje.
Projektowany skład drenażu obejmuje budowę:
1/ boisko duże:
- drenażu z drenów Ø 65 mm, z geowłókniną,
- przewodu zbierającego z PCV Ø 160 mm, ,
- studzienki tegra 425 szt. 2,
Zakres robót przy wykonywaniu drenażu obejmuje:
- oznakowanie robót,
- dostawę materiałów,
- wykonanie prac przygotowawczych, przekopy próbne,
- wykonanie wykopów w gruncie pod ciągi drenażowe, skrzynki rozsączające i
studzienki rozsączające,
- przygotowanie podłoża w wykopach pod materiał filtracyjny i podsypkę dla
drenażu,
- ułożenie geowłókniny na drenach i włókniny filtracyjnej na skrzynkach
rozsączających,
- zasypanie żwirem, piaskiem i zagęszczenie wykopów.
Określenia podstawowe.
Dreny – rury drenarskie z tworzywa sztucznego ułożone podłużnie na dnie
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wykopu, ułatwiające przepływ wody w kierunku odbiornika
Geowłóknina ( włóknina filtracyjna) – materiał wytworzony zwykle metodą zgrzeblania i igłowania z
nieciągłych wysokospolimeryzowanych włókien syntetycznych, syntetycznych tym tworzyw
termoplastycznych: polietylenowych, polipropylenowych ( m.in. stylon) i poliestrowych
(poliestrowych.in. elana), charakteryzujących się m.in. dużą wytrzymałością oraz
wodoprzepuszczalnością.
MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy sieci drenażowych
powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe , przez normy europejskie lub
technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat
europejskich, elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji.
Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego
Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiadać wymaganiom PN-C-89221 lub BN-84/
6366 – 10, tj. być rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z polichlorku
winylu i odpowiednich dodatków metodą wytłaczania lub z PE.
Rurki drenarskie powinny mieć powierzchnię bez pęcherzy, powinny być obcięte prostopadle do osi, w
sposób umożliwiający dokładne ich łączenie.
Szczeliny wlotowe ( szparki podłużne)powinny znajdować się między karbami rurki, powinny być
wolne od grudek ( resztek materiału) i powinny być tak wykonane, aby przepływająca przez nie woda
nie napotykała oporów. Szczeliny powinny być równomiernie rozmieszczone na obwodzie i długości
rurki.
Złączki, służące do połączenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich skręcenie)
Powinny być wykonane z polietylenu wysokociśnieniowego , Wymagania dla złączki zewnętrznej
powinny odpowiadać BN-84/6366-10.
Materiał filtracyjny i podsypka dla drenażu.
Jako materiał filtracyjny należy stosować:
- żwir naturalny, sortowany o wymiarach ziaren większych niż otwory w rurociągu
drenarskim, którymi mogły by się do nich dostać, o średnicy od 16 do 32 mm.
Do otworów tych należą szczeliny stykowe między rurkami oraz dziurki i szparki
podłużne w rurkach dziurkowanych.
- piasek gruby o wielkości ziaren do 2mm, w którym zawartość ziaren o średnicy
większej niż 0,5 mm wynosi nie więcej niż 50% , wg PN-B-02480,
- piasek średni o wielkości ziaren do 2 mm, w którym zawartość ziaren o średnicy
większej niż 0,5 , wynosi nie więcej niż 50%, lecz zawartość ziaren o średnicy
większej niż 0,25 mm wynosi więcej niż 50, wg PN-B-02480,
- tłuczeń,
- kliniec
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Wskaźnik wodoprzepuszczalności materiałów filtracyjnych (zwłaszcza piasku) powinien wynosić co
najmniej 8 m/dobę, przy oznaczeniu wg PN-B-04492.
Żwiry i piaski nie powinny mieć zawartości związków siarki w przeliczeniu na SO3 większej niż 0,2 %
masy, przy oznaczeniu ich wg PN-B-06714-28.
Piasek powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113,
Geowłóknina
Geowłóknina powinna być materiałem odpornym na działanie wilgoci, środowiska agresywnego
chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdarć, dziur i przerw ciągłości z dobrą
przyczepnością z gruntem, o o charakterystyce zgodnej z dokumentacją projektową, aprobatami
technicznymi i ST.
Kruszywo
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je
przed zanieczyszczeniem i innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
Rury drenarskie
Rury drenarskie należy przechowywać na utwardzonym placu, w nie nasłonecznionych miejscach.
Zwoje rur drenarskich należy układać płasko w stosy do wysokości 4 zwojów w temp. do 25°C, a
powyżej 25 °C do wysokości 2 zwojów.
Złączki należy przechowywać w workach, pudłach kartonowych i innych pojemnikach. Przy
składowaniu na odkrytych placach należy chronić je przed oddziaływaniem promieni słonecznych. W
magazynach zamkniętych temperatura otoczenia nie może przekroczyć 40 °C, a odległość
składowania powinna być niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych. W przypadku składowania w
workach zaleca się układać je w warstwach nie przekraczających wysokości 5 worków.
TRANSPORT
Transport kruszyw.
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
Transport rur drenarskich
Rury z tworzyw sztucznych zabezpieczenie przed przesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem, można
przewozić je dowolnymi środkami transportu. Podczas załadunku i wyładunku rur nie należy ich
rzucać. Szczególną uwagę należy zachować w temperaturze 0°C i niższej. Złączki w workach i
pudłach należy przewozić w sposób zabezpieczający je przed zgnieceniem.
WYKONANIE ROBÓT
Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ oraqz dokona wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W
przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repety tymczasowe ( z
rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne).
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Wykonanie drenażu
Wykopy rowków drenarskich dnie umocnionego wykopu należy rozpocząć od wylotu rurki drenarskiej
studzienki odbiorczej prowadzić ku górze, w celu zapewnieniw wodzie stałego odpływu. Szerokość
dna rowka drenarskiego powinna być co najmniej o 5 cm większa od zewnętrznej średnicy układanej
rury drenarskiej. Nachylenie skarp rowków powinno wynosić od 10 : 1 do 8 : 1 w gruntach spoistych.
Przed przystąpieniem do układania rur drenarskich, dno rowków należy oczyścić (np. łyżkami
drenarskimi) tak aby woda (jeśli jest) wszędzie sączyła się równomierną warstwą, nie tworząc
zagłębień. Na oczyszczonym dnie należy wykonać podsypkę z piasku o grubości 5 cm. Układanie
drenażu zaleca się wykonać niezwłocznie po wykonaniu rowka. Skrajny , ułożony najwyżej otwór rury
należy zasłonić odpowiednią zaślepką ( kształtką plastykową ) w celu uniemożliwienia przedostawania
się piasku i cząstek gruntu do wnętrza rury. Zasada działania drenu wymaga umożliwienia dopływu
do niego wody gruntowej poprzez otwory ( dziurki, szparki podłużne) w rurach. Perforowane rury z
tworzywa sztucznego, sztucznego gładkimi powierzchniami ich styków, należy łączyć za pomocą
specjalnie produkowanych złączek.
Geowłókniny mogą być zastosowane do owinięcia przewodu drenażowego dziurkowanego oraz
skrzynek rozsączających.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót. W szczeglności
kontrola powinna obejmować:
- sprawdzanie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do stałych
punktów wysokościowych wysokościowych dokładnością do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
- sprawdzanie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie,
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy
podłoża z kruszywa mineralnego,
- badanie odchylenia osi ułożonych ciągów drenarskich,
- badanie odchylenia spadków przewodów drenażowych,
- sprawdzanie prawidłowości ułożenia przewodów.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od osi wykopu nie powinno wynosić
więcej niż ± 5 cm,
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm,
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm,
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- odchylenie przewodu rurowego w planie , odchylenie odległości osi ułożonego
przewodu od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinno
przekraczać ± 5 mm.
OBMIAR ROBÓT
Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m ( metr ) wykonanej i odebranej sieci drenażowej.
ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, jeżeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1. PN –C – 89221

Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu,

2. BN-84/6366-10

Kształtki drenarskie z polietylenu wysokociśnieniowego.

Inne dokumenty
1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów tworzyw sztucznych
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych – tom I rozdz. IV –
1989 r. Roboty ziemne.

