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D-00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP
1.1.
Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB, ST) są wymagania
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach zadania „Przebudowa kompleksu sportowego przy ul. Sosnowej
w Szczyrku”
1.2.
Zakres stosowania STWiORB
Jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć
w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3.
Zakres Robót objętych STWiORB
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze wszystkimi wymienionymi w niniejszym
opracowaniu Specyfikacjami Technicznymi.
1.4.
Określenia podstawowe
Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany niebędący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową (drogę)
albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny,
węzeł).
1.4.2. Chodnik – wydzielony wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.4. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.
1.4.5. Dziennik Budowy - 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.
1.4.6. Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o
której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie
kontraktem.
1.4.7. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
1.4.9. Korona drogi – jezdnia (jezdni) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielącymi jezdnie.
1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
1.4.11. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na podporach mostowych,
tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych.
1.4.12. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.
1.4.13. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.14. Księga Obmiaru - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych
załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu.
1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.
1.4.16. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu.
1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na
podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników
atmosferycznych.
b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze
rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej
nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może
składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może ona
składać się z jednej lub dwóch warstw.
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f)

g)
h)
i)
1.4.18.
1.4.19.
1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.
1.4.24.
1.4.25.

1.4.26.
1.4.27.

1.4.28.
1.4.29.
1.4.30.
1.4.31.
1.4.32.
1.4.33.
1.4.34.
1.4.35.

1.4.36.

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.
Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami działania
mrozu.
Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni leżącej powyżej.
Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni.
Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział
tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
Robót budowlanych.
Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz
drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.
Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń organizacji
i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.
Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.
Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w
celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.
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.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym)
istniejącego połączenia.
Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez korpus drogowy.
Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp.
Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład
droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.
Przetargowa dokumentacja projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację,
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót.
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.
Ślepy Kosztorys - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania.
Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie
może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli
drogowej lub jej elementu.
Specyfikacje Techniczne (Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, STWiORB, STWiORB) – wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zadaniem wymienionym w punkcie 1.

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, STWiORB 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 STWiORB.
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
1.5.
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Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:
a) Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych:
W skład Dokumentów Przetargowych wejdą minimum nw. załączniki Dokumentacji Projektowej:
- Tabela elementów rozliczeniowych
- Specyfikacje techniczne
- Wyciąg z części opisowej i rysunkowej projektu
b) Dokumentacja Projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:
- Projekt architektoniczno-budowlany.
c) Dokumentacja Projektowa, którą Wykonawca opracuje w ramach Ceny Kontraktowej
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji technicznej dotyczącej:
- miejsc dokopu gruntów
- miejsc przeznaczonych na tymczasowy lub stały odkład gruntów uzyskanych z wykopów
- miejsc pozysku materiałów miejscowych
- miejsc przeznaczonych na zaplecze socjalne i magazynowe
- dróg i objazdów tymczasowych oraz dróg dla transportu technologicznego
- szczegółowych projektów organizacji ruchu na czas robót
- programu zapewnienia jakości PZJ
- harmonogramu robót
Dokumentacja Projektowa sporządzona przez Wykonawcę powinna zawierać uzgodnienia z właścicielami
terenów przeznaczonych do tymczasowego lub stałego zajęcia oraz uzgodnienia i pozwolenia od stosownych instytucji w
tym instytucji zajmującymi się ochroną środowiska naturalnego. Ponadto w przypadku projektów organizacji ruchu
powinna zawierać opinie Policji, Zarządzającego ulicami oraz uzgodnienie Zarządzającego ruchem na drogach
przeznaczonych pod objazdy.
W/w Dokumentację Projektową Wykonawca sporządzi w 3-ech egzemplarzach i przedstawi Inżynierowi do
akceptacji przed rozpoczęciem robót określonych Kontraktem.
Ponadto Wykonawca sporządzi receptury na wykonanie:
 mieszanek betonowych do wykonania elementów betonowych „na mokro”.
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i STWiORB na własny koszt w 3 egzemplarzach i
przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia.
Koszt dokumentacji opracowywanych przez Wykonawcę nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w Cenę Kontraktową.
1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB
Dokumentacja projektowa, STWiORB 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 następująca kolejność ich ważności:
1) Specyfikacje Techniczne,
2) Dokumentacja Projektowa.
3) Umowa pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą,
4) Tabela Elementów Rozliczeniowych,
5) Oferta Wykonawcy.
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.
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 STWiORB.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą
być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub STWiORB i
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Uwaga w przypadku, gdy istnieje nowsza norma niż powołana w przedmiotowych STWiORB, to wymagania z niej
wynikające obowiązują Wykonawcę robót w przypadku, gdy Inżynier zażąda jej stosowania.
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
a) Roboty modernizacyjne/ naprawa („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.
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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, pomosty dla pieszych itp., zapewniając w ten
sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera/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.
Ponadto Wykonawca zapewni miejsce do mycia kół pojazdów wyjeżdżających na drogi publiczne z terenu budowy. W
przypadku zanieczyszczenia ulic przylegających do terenu budowy przez pojazdy Wykonawcy robót, niezwłocznie usunie
on wszystkie zanieczyszczenia z tych dróg na własny koszt.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę
Kontraktową.
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.
Ponadto Wykonawca zapewni miejsce do mycia kół pojazdów wyjeżdżających na drogi publiczne z terenu budowy. W
przypadku zanieczyszczenia ulic przylegających do terenu budowy przez pojazdy Wykonawcy robót, niezwłocznie usunie
on wszystkie zanieczyszczenia z tych dróg na własny koszt.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę
Kontraktową.
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.
Koszty związane z ochroną środowiska w czasie wykonywania robót nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje
się, że są włączone w Cenę Kontraktową.
1.5.6.
Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
1.5.5.
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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.
Koszty związane z ochroną przeciwpożarową w czasie wykonywania robót nie podlegają odrębnej zapłacie i
przyjmuje się, że są włączone w Cenę Kontraktową.
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
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
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.
Koszty związane z ochroną własności publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robót nie podlegają odrębnej
zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w Cenę Kontraktową.
1.5.9.
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca 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

Str. 7

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.
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.
1.6.
Biuro budowy (zaplecze) (o ile warunki kontraktu przewidują realizację)
Wykonawca robót, w całym okresie trwania kontraktu, jest zobowiązany zapewnić, urządzić i utrzymywać
w dobrym stanie technicznym, wydzielone pomieszczenie, zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie budowy, dla
narad koordynacyjnych i spotkań z przedstawicielami Nadzoru i Inwestora.
MATERIAŁY
Źródła uzyskania materiałów
Inżynier może dopuścić do użycia wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i spełniające wymagania STWiORB
i projektu. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Inżynierowi aprobaty techniczne i deklaracje zgodności stwierdzające
zgodność wyrobów budowlanych z obowiązującą normą lub aprobatą techniczną.
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 STWiORB 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.
2.
2.1.
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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.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.
2.3.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy 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 STWiORB 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.
SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiORB, PZJ lub projekcie 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, STWiORB 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 STWiORB 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.
3.
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną
przez Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
4.
TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Materiały nie mogą ulec uszkodzeniu ani pogorszeniu w
czasie transportu. Po wyładunku materiałów na miejscu wbudowania należy sprawdzić czy materiały podczas transportu
nie uległy uszkodzeniu. Jeśli tak i uszkodzenia te uniemożliwiają wbudowanie materiałów z zadowalającą Nadzór jakością,
należy materiały wymienić.
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, STWiORB 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.
Transport materiałów uznanych za niebezpieczne dla środowiska należy prowadzić zgodnie z decyzją
środowiskową wydaną dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami STWiORB,
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 STWiORB, a także w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki badań materiałów i
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inżyniera/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.
5.

6.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.
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 STWiORB
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w STWiORB, 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
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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.
6.2.
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.
6.3.
Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, 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.
6.4.
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.
6.5.
Badania prowadzone przez Inżyniera
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 wymaganiami STWiORB 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 STWiORB. 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.
6.6.
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 STWiORB.
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.
6.7.
Dokumenty budowy
6.7.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [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.
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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,
 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.
6.7.2. 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.
6.7.3. 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.
6.7.4. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz ww. 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.
6.7.5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wglądu
na życzenie Zamawiającego.
OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i
STWiORB, 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.
7.
7.1.
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w
STWiORB 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 STWiORB właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako
długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
STWiORB.
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 STWiORB
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.
ODBIÓR ROBÓT
Rodzaje odbiorów Robót
W zależności od ustaleń odpowiednich STWiORB, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi końcowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót,
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inżynier/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, STWiORB 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 (końcowy) robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (końcowego), częściowego
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.
8.
8.1.
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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 STWiORB.
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 STWiORB 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 (końcowego), częściowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany
przygotować następujące dokumenty zebrane w tomy i opisane „Operat kolaudacyjny”:

dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w
trakcie realizacji umowy (dla każdej branży inwentaryzację zmian - na planie sytuacyjnym z naniesionym w kolorze
przebiegiem zmiany sieci, szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:100 obejmujący wszystkie zmiany dotyczące
elementów konstrukcji: fundamenty, podpory, skrzydełka mury oporowe itp.; zmiany w przekroju podłużnym z
zaznaczeniem rzędnych dna, spodu konstrukcji, niwelety itp.)

szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i tabele elementów (tzw. przetargową i powykonawczą), ew. rejestry obmiarów (oryginały),

wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z STWiORB i ew. PZJ,

deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWiORB i ew. PZJ,

opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i PZJ,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu uwzględniającą między innymi :
dla branży sanitarnej
o karty studni i wpustów z zaznaczeniem: numeru studni, rzędnych góry, dna, rzędnych poszczególnych
wlotów i wylotów, rodzaju materiału, datę zabudowy,
o na planie sytuacyjnym zaznaczyć należy średnicę przewodu materiał oraz spadek
dla branży drogowej
o plan sytuacyjny (obmiar powykonawczy) z zaznaczonym w kolorze rodzajami nawierzchni oraz wszystkimi
wbudowanymi urządzeniami (bariery, poręcze, mury oporowe, przepusty, znaki drogowe, krzewy, drzewa),
szkice polowe dla urządzeń;
dla całości
o
kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej: 2 kpl dla
Inwestora oraz po 1 kpl. dla każdej branży.

Mapę numeryczną sporządzoną wg zasad opisanych w STWiORB D-01.01.01 pkt. 5.

Dokumentację fotograficzna wykonana przed i w trakcie oraz po zakończeniu budowy.
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.

Operat kolaudacyjny sporządzony w 1 egz. dla Zamawiającego oraz format PDF na płycie CD/DVD
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”.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
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.
9.
9.1.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w STWiORB 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.
Cena jednostkowa (kwota) zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionej tabeli elementów
rozliczeniowych jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą
pozycją.
9.2.
Warunki umowy i wymagania ogólne
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w STWiORB D00.00.00. ”Wymagania ogólne” obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a niewyszczególnione
w kosztorysie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę kontraktową.
9.3.
Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania, utrzymania i likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu wyceniany jest ryczałtowo
(za komplet oznakowania na czas robót) i obejmuje (w zależności od potrzeb i zakresu prac):
– 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,
– roboty pomiarowe i przygotowawcze,
– dostarczanie materiałów i sprzętu,
– wykonywanie wykopów pod słupki znaków tymczasowych,
– wywożenie lub rozplanowanie nadmiaru gruntu,
– wykonywanie fundamentów pod słupki znaków tymczasowych,
– zasypywanie dołów wraz z zagęszczeniem gruntu,
– dostarczanie i zamocowanie słupków oraz tarcz znaków i tablic,
– dostarczenie i montaż tymczasowych wygrodzeń dla pojazdów i pieszych oraz poręczy ochronnych i kładek dla
pieszych,
– utrzymywanie i demontaż wszystkich elementów oznakowania pionowego na czas robót wg STWiORB D07.02.01. „Oznakowanie pionowe”,
– przestawianie wygrodzeń, poręczy i kładek w miarę postępu robót,
– oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i
świateł w miarę postępu robót,
– montaż, utrzymywanie i demontaż tymczasowych sygnalizacji świetlnych,
– opłaty związane z podłączeniem i użytkowaniem tymczasowych sygnalizacji świetlnych,
– wykonywanie, utrzymywanie oraz likwidacja tymczasowego oznakowania poziomego wg STWiORB D-07.01.01.
„Oznakowanie poziome”,
– ustawienie tymczasowego oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
– opłaty za dzierżawy terenu,
– montaż, utrzymanie i demontaż tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań
i drenażu,
– tymczasową przebudowę urządzeń obcych,
– utrzymanie płynności ruchu publicznego,
– usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
– doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Uwaga – cena ryczałtowa czasowej organizacji ruchu obejmuje swoim zakresem wszystkie zadania przewidziane
kontraktem bez względu na kolejność ich realizacji. W szczególności należy zwrócić uwagę na konieczność budowy drogi
objazdowej z żelbetowych płyt drogowych na podbudowie z kruszywa naturalnego.
10.
1.
2.
3.
4.
5.

PRZEPISY ZWIĄZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz. U. 2013, poz. 1409;
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i
rozbiórki oraz tablicy informacyjnej Dz. U. 2002, Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz. U. 2013, poz. 260;
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881).
Ustawa dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska - Dz. U. 2013 poz. 1232;
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D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01. Geodezyjna obsługa budowy
WSTĘP
Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z obsługą
geodezyjną budowy a także z opracowaniem geodezyjnej dokumentacji (inwentaryzacji) powykonawczej.
1.2.
Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i realizacji robót
omawianego zadania opisanego w punkcie 1.1
1.3.
Określenia podstawowe
1.3.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy.
1.3.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.4.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
1.
1.1.

MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2.
Rodzaje materiałów
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym,
słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć
średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości
około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do
0,05 m.
„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.
2.
2.1.

SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2.
Sprzęt pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt:
 teodolity lub tachimetry,
 niwelatory,
 dalmierze,
 tyczki,
 łaty,
 taśmy stalowe, szpilki.
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.
3.
3.1.

4.
4.1.
4.2.

TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
Transport sprzętu i materiałów
Wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2.
Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7).
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i
współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
5.
5.1.
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Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu
punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego.
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z
rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych
określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie
nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe,
wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez
Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty
dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę.
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem
wyników pomiarów przez Inżyniera.
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia
określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń
powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania
robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt
Wykonawcy.
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków
Wykonawcy.
Wykonawca sporządzi uproszczoną dokumentację geodezyjną na wykonanie robót objętych niniejszą STWiORB,
co umożliwi bieżącą kontrolę prowadzonych robót.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa niezgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową,
niniejszymi STWiORB oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inżyniera.
Dodatkowo na każde wezwanie Inżyniera Wykonawca wykona wszelkie pomiary geodezyjne określone przez
Inżyniera. Koszt tych pomiarów obciąża Wykonawcę.
5.3.
Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali
drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót
ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m.
Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy drogowej, a
także przy każdym obiekcie inżynierskim.
Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna wynosić
500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji.
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów
towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy
drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych
kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera.
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był
mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych.
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne
określenie nazwy reperu i jego rzędnej.
5.4.
Wyznaczenie osi trasy drogi i sieci uzbrojenia terenu
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w
dokumentacji projektowej.
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od
charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie może być
większe niż 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla pozostałych dróg. Rzędne niwelety punktów osi trasy
należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej.
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2.
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót.
5.5.
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych.
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni
terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera.
Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość
między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co
najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych.
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Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym z
dokumentacją projektową.
5.6.
Inwentaryzacja powykonawcza.
Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do opracowania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.
Inwentaryzację powykonawczą w tym wersję elektroniczną na płycie CD należy dostarczyć Inwestorowi przy odbiorze
końcowym wraz ze zaktualizowanym podkładem mapowym i klauzulą właściwego ośrodka geodezyjnego o przyjęciu
materiałów do zasobu.
5.6.1. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej sporządzonej w postaci mapy elektronicznej.
Dokumentacja geodezyjna powykonawcza przekazana Inwestorowi w formie elektronicznej mapy powinna być
plikiem w formacie DXF lub DWG w układzie geodezyjnym 65 lub jedynie za zgodą Inwestora w układzie lokalnym.
Warstwy powinny być jednoznacznie opisane wg odpowiedniej kategorii (wyjątkowo za zgodą Inwestora dopuszcza się
inny opis oraz ilość warstw).
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Nazwa warstwy
bud
co
drog
jezd
chod
wjazd
ziel
en
gaz
kan_d
kan_s
wod
tele
os
pi
siat
osw
wpu
uzb_i
wys
teren
Zd
Ebr
Oi
Op

Obiekty w warstwie
budynki
ciepłociągi
drogi
jezdnia
chodniki
wjazdy
zieleńce
energia elektryczna
gaz
kanalizacja deszczowa
kanalizacja sanitarna
wodociągi
telekomunikacja
osnowa
pikiety
siatka
oświetlenie
wpusty deszczowe
uzbrojenie inne
wysokość
teren
Znaki drogowe
Elementy bezpieczeństwa ruchu
Obiekty inżynierskie
Opisy

Typ
wielobok
linia
linia
wielobok
wielobok
wielobok
wielobok
linia
linia
linia
linia
linia
linia
punkty
punkty
wielobok
wielobok
wielobok
linia
punkty
Linia
Punkty
Linia
Linia
tekst

Uwaga 1:
Zaleca się, aby warstwa opisy zawierała etykiety opisujące rodzaj nawierzchni poszczególnych warstw, definiowana w
zależności od typu jako:
 Betonowa
Beton wylewany, Kostka betonowa,
Płyty betonowe 25x60, płyty chodnikowe 35x35x5, płyty chodnikowe 50x50x7,
płyty drog. bet. 250x100, płyty drog. bet. 300x100, płyty drog. bet. 375x175, płyty drog. bet. 400x200,
płyty drog. bet. Kwadratowe, płyty drog. bet. sześciokątne, Płyty lastriko 40x80
płyty żelbetowe ażurowe, płyty żelbetowe pełne
trylinka, trylinka ażurowa,
 Bitumiczna (Asfalt)
 Brukowa
 Gruntowa naturalna
 Gruntowa ulepszona - żużel, żwir
 Kostka kamienna
 Kostka klinkierowa
 Kostka prefabrykowana
 Prefabrykaty betonowe
 Tłuczniowa
 Żwirowa
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Uwaga 2:
 warstwa kanalizacja deszczowa powinna zawierać ciąg główny i przykanaliki,
 warstwa drogi powinna zawierać krawężniki (linia), krawędź jezdni (linia), krawędź chodnika (linia), krawędź
pobocza (linia),
 warstwa teren powinna zawierać skarpy (linia), rowy (linia), płoty (linia), schody (linia), mury oporowe (linia),
 warstwa inne powinna zawierać wszystkie obiekty których nie można sklasyfikować do wcześniej wymienionych
warstw.
Plan sytuacyjny (obmiar powykonawczy) należy przekazać wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą, również w
formie elektronicznej.
Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej należy przekazać w następującej
ilości: 2 kpl dla Zamawiającego po 1 kpl. dla każdej branży,
Mapa numeryczna na płycie CD/DVD powinna zawierać: adres wykonawcy, tel. kontaktowy, temat zadania i datę oddania
dokumentacji do Inwestora.
Płyta CD/DVD powinna zawierać: adres wykonawcy, tel. kontaktowy, temat zadania i datę oddania
dokumentacji do Inwestora.
Inwestor wymaga aby na oklauzulowanej mapie powykonawczej były naniesione wszystkie punkty geodezyjnych prawnie
chronione na obszarze robót Mapę tą należy zaopatrzyć w oświadczenie uprawnionego geodety opatrzone data i
podpisem „o pozostawieniu w nienaruszonym stanie lub przeniesieniu” w odniesieniu do każdego z punktów
geodezyjnych prawnie chronionych na obszarze robót”
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2.
Kontrola jakości prac pomiarowych.
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy
prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (2-9).

6.
6.1.

OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2.
Jednostka obmiarowa.
Jednostką obmiarową robót geodezyjnych jest ryczałt-komplet dla geodezyjnej obsługi budowy oraz komplet dla
dokumentacji powykonawczej.
7.
7.1.

ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
8.2.
Sposób odbioru robót.
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów
geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi.
8.
8.1.

9.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2.
Cena jednostki obmiarowej.
Cena ryczałtowa kompletu obsługi budowy obejmuje:
 roboty przygotowawcze,
 dostarczenie materiałów i sprzętu,
 odszukanie i oznakowanie punktów państwowej osnowy geodezyjnej,
 przeniesienie lub wznowienie istniejących punktów państwowej osnowy geodezyjnej, które muszą zostać usunięte na
skutek kolizji z projektowaną Inwestycją,
 wykonanie uproszczonej dokumentacji geodezyjnej,
 wyznaczenie punktów głównych osi tras, granicy robót i punktów wysokościowych oraz ich oznakowanie,
 uzupełnienie osi tras dodatkowymi punktami,
 wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,
 wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową,
 wykonywanie pomiarów dodatkowych na każde żądanie Inżyniera,
 prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,
 wyznaczenie, utrzymanie i odtwarzanie zniszczonych punktów geodezyjnych.
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10.

Cena kompletu inwentaryzacji geodezyjnej obejmuje:
roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiałów i sprzętu,
wszelkie pomiary geodezyjne,
opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej wraz z wymaganymi operatami,
uzyskanie klauzuli z właściwego ośrodka geodezyjnego o przyjęciu materiałów do zasobu,
opracowanie inwentaryzacji w formie elektronicznej,
przekazanie materiałów Inwestorowi.
PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne
1. D-M-00.00.00

Wymagania ogólne

10.2. Inne dokumenty
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2010r. Nr 193 poz. 1287)
[Instrukcje i wytyczne techniczne byłego Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii].
2. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
3. Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
4. Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna.
5. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna.
6. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji.
7. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe.
8. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne.
9. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne.

D-01.02.02. Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych ze zdjęciem warstwy ziemi urodzajnej.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i
odbiorem ręcznego lub mechanicznego usunięcia ziemi urodzajnej z terenu przewidzianego do wykonania wykopów i
nasypów przy budowie drogi.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna – powierzchniowa warstwa gruntu grubości 5÷30 cm o zawartości co najmniej 2% części
organicznych.
1.4.2. Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej – usunięcie powierzchniowej warstwy gruntu urodzajnego, zwykle z terenu
przewidzianego do wykonania drogowych robót ziemnych oraz składowanie jej w celu późniejszego wykorzystania przy
umocnieniu skarp, rowów i rekultywacji gruntu przydrożnego.
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
Nie występują.
3. SPRZĘT
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3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót
Przy wykonywaniu robót Wykonawca, w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania
ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak:
– spycharki,
– równiarki,
– zgarniarki,
– koparki,
– sprzęt transportowy, np. samochody wywrotki.
Przy niewielkim zakresie robót lub w miejscach, gdzie sprzęt mechaniczny ma niekorzystne warunki robót –
można stosować ręczne usunięcie ziemi urodzajnej.
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Ziemię urodzajną należy:
– przemieszczać z zastosowaniem spycharek, równiarek i ew. zgarniarek (przy dużym zakresie robót),
– przewozić transportem samochodowym.
Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia ziemi urodzajnej.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robót
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. W przypadku braku
wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w
załączniku.
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:
1. roboty przygotowawcze,
2. zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej,
3. składowanie ziemi urodzajnej,
4. roboty wykończeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
–
–
–
–

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazań Inżyniera:
ustalić lokalizację terenu robót,
przeprowadzić szczegółowe wytyczenie robót,
usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodzeń itd.,
ew. usunąć darninę, jeśli znajduje się nad warstwą ziemi urodzajnej.

5.4. Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej
5.4.1. Wymagania ogólne
Warstwę ziemi urodzajnej należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach
określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera.
Podczas usuwania ziemi urodzajnej należy pozostawić powierzchnię gruntu równą bez zagłębień, w których
zbierałaby się woda. W tym celu w terenie falistym usuwanie ziemi urodzajnej należy prowadzić od miejsc niższych ku
wyższym (pod górę).
Jeśli nie przewiduje się natychmiastowego wykonywania robót ziemnych, zaleca się pozostawić na miejscu
warstwę ziemi urodzajnej grubości około 20 cm. Jeśli warstwa ziemi urodzajnej została zdjęta na pełną głębokość, a
Wykonawca nie przystąpił do wykonywania robót drogowych, to powinien zabezpieczyć powierzchnię odsłoniętego gruntu
przed negatywnymi skutkami czynników atmosferycznych. Jeżeli grunt podłoża ulegnie pogorszeniu, to Wykonawca
przywróci ten grunt do stanu pierwotnego.
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Grubość zdejmowanej warstwy ziemi urodzajnej (zależna od głębokości jej zalegania, wysokości nasypu, potrzeb
jej wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST lub wskazana przez
Inżyniera, według faktycznego stanu jej występowania.
Nie należy zdejmować ziemi urodzajnej w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć
zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.
5.4.2. Usunięcie ziemi urodzajnej
Ziemię urodzajną należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem spycharek lub równiarek, a przy dużym
zakresie robót również zgarniarek. Maszyną, która najlepiej jest przystosowana do robót jest spycharka, bez względu na
moc silnika. Przy stosowaniu równiarek uzyskuje się znacznie mniejsze wydajności niż przy użyciu spycharek.
W przypadku, gdy ziemię urodzajną można składować w pasie drogowym, wzdłuż przyszłych skarp, to spycharka
usuwa ziemię urodzajną z jednej połowy pasa robót ziemnych, posuwając się w kierunku poprzecznym do osi drogi, zbiera
ziemię urodzajną i odsuwa poza pas robót ziemnych. Jeżeli ziemi urodzajnej z całej połowy pasa nie da się usunąć przy
jednym przejściu, spycharka powraca tym samym śladem po jej resztę. Po usunięciu całej ziemi urodzajnej na danym
śladzie roboczym, spycharka powraca ukosem do środka pasa robót ziemnych i zajmuje stanowisko przesunięte w kierunku
podłużnym trasy o szerokość lemiesza, po czym cykl pracy powtarza się. Po usunięciu ziemi urodzajnej z jednej połowy na
pewnej długości, odsuwa się w ten sam sposób ziemię urodzajną z drugiej połowy.
Jeśli powierzchnia zdjęcia ziemi urodzajnej jest niewielka lub nie ma możliwości mechanicznego jej usunięcia, to
roboty można wykonać ręcznie. Narzędziem do ręcznego odspojenia i odrzucenia lub załadowania ziemi urodzajnej jest
szpadel, a środkiem do przewozu są zwykłe taczki. Przy słabym gruncie podłoża pod koło taczek podkłada się tory z
płaskownika lub desek.
5.4.3. Składowanie ziemi urodzajnej
Miejsce składowania ziemi urodzajnej powinno być przez Wykonawcę tak dobrane, aby ziemia urodzajna była
zabezpieczona przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
znalezienie miejsca składowania, uzyskanie uzgodnień od odpowiednich władz, okres składowania i doprowadzenie terenu
składowiska do stanu poprzedniego.
Na składowisku ziemię urodzajną należy składować w regularnych pryzmach o wysokości do 2 m i obsiać
mieszankami traw ochronnych. Zgromadzona w pryzmach ziemia urodzajna nie może zawierać korzeni, kamieni i
materiałów nieorganicznych.
W okresach suchych zaleca się w górnej powierzchni pryzm wyrobić nieckę głębokości do 40 cm na zbieranie
wody deszczowej, która zapobiegnie szkodliwym zmianom zgromadzonej ziemi, przesiąkając do wnętrza pryzmy.
Ziemię urodzajną zaleca się odchwaścić przy zastosowaniu herbicydów.
5.4.4. Nadmiar ziemi urodzajnej
Nadmiar ziemi urodzajnej, pozostającej po wykorzystaniu jej przy umocnieniu skarp i innych robotach
wykończeniowych należy wykorzystać do rekultywacji terenu po ukopach lub w innych miejscach ustalonych na podstawie
decyzji właściwego organu ochrony środowiska.
Lokalizację miejsca odwozu nadmiaru ziemi urodzajnej wraz ze wszystkimi pozwoleniami należy przedstawić
Inżynierowi.
5.5. Roboty wykończeniowe
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót wykończeniowych
należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak roboty
porządkujące otoczenie terenu robót.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 6.
6.2. Kontrola usunięcia ziemi urodzajnej
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności i prawidłowości ich wykonania.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy ziemi urodzajnej o określonej grubości.
8. ODBIÓR ROBÓT
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8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli ocena
prawidłowości i kompletności ich wykonania okazała się pozytywna.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
–
–
–
–
–
–
–
–

Cena wykonania 1 m2 robót obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
dostarczenie sprzętu,
zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej,
oczyszczenie ziemi urodzajnej z zanieczyszczeń jak korzenie, kamienie, glina itp.,
przemieszczenie lub transport ziemi roślinnej na składowisko,
składowanie ziemi urodzajnej wraz z jej zabezpieczeniem,
odwiezienie sprzętu.

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiORB obejmuje:
 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i
są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robót itd.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Ogólne specyfikacje techniczne (STWiORB)
1.

D-00.00.00 Wymagania ogólne

D-01.02.04. Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów
WSTĘP
Przedmiot STWiORB.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów.
1.2.
Zakres stosowania STWiORB.
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i realizacji robót omawianego
zadania opisanego w punkcie 1.1
1.3.
Zakres robót objętych STWiORB.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotyczące robót związanych z rozbiórką
elementów dróg, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych.
1.4.
Określenia podstawowe.
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
1.
1.1.

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

SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2.
Sprzęt do rozbiórki.
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, torów, ogrodzeń, może być wykorzystany sprzęt
podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera:
3.
3.1.
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spycharki,
ładowarki,
żurawie samochodowe,
samochody ciężarowe,
zrywarki,
młoty pneumatyczne,
piły mechaniczne,
frezarki nawierzchni,
koparki.

4.
4.1.

TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2.
Transport materiałów z rozbiórki.
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportowymi. Dla materiałów (gruzu) stających się
własnością Wykonawcy znalezienie odpowiedniego miejsca składowania wraz ze wszelkimi uzgodnieniami, pozwoleniami
i opłatami jest po stronie Wykonawcy robót i ma być wliczone w cenę kontraktową. W przypadku materiałów będących
własnością Zamawiającego Wykonawca dostarczy je na miejsce wskazane przez Zamawiającego, przy czym w takim
przypadku należy liczyć się z możliwością transportu tych materiałów na odległość do 15km, co również należy
uwzględnić w cenie kontraktowej. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów
technicznych.
WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2.
Wykonanie robót rozbiórkowych.
Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodzeń i przepustów obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich
elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB lub wskazanych przez Inżyniera.
Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Inżynier może
polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów.
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w STWiORB lub przez
Inżyniera.
5.
5.1.

Materiały pochodzące z rozbiórki, które są zniszczone lub nie nadają się do powtórnego wykorzystania oraz gruz
kamienny i betonowy z rozbiórki nawierzchni drogowych i podbudów stają się własnością Wykonawcy robót. Natomiast
całe materiały takie jak: prefabrykaty betonowe oraz destrukt po frezowaniu nawierzchni bitumicznych są własnością
Inwestora. W związku z powyższym, na życzenie Zamawiającego, zostaną one na koszt Wykonawcy przetransportowane
w miejsce wskazane przez Inwestora. W cenie jednostkowej należy uwzględnić transport tych materiałów na odległość
10km. Ponadto przy rozbiórce takich materiałów nie należy powodować ich dalszego niszczenia.
Pozostałe materiały stają się własnością Wykonawcy robót. Wykonawca robót ocenia przydatność materiału do ponownego
wykorzystania i odpowiednie partie materiałów przedstawia Inżynierowi do zaakceptowania. Zamawiający może w każdej
chwili zrezygnować z chęci pozyskania materiałów przeznaczonych do ponownego użycia. W takim przypadku materiały
te staną się własnością Wykonawcy robót, który powinien je zagospodarować zgodnie z zasadami obowiązującymi dla
materiałów nieprzydatnych.
Odspojony materiał z rozbiórek nieprzeznaczony do ponownego wykorzystania powinien być natychmiast wywieziony z
placu budowy na odkład. Pozostały materiał, tj przeznaczony do późniejszego wykorzystania, powinien być natychmiast
wywieziony z placu budowy na miejsce jego tymczasowego składowania oraz dodatkowo zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem lub dalszą degradacją.
Ewentualne doły powstałe po rozbiórce elementów dróg znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją
projektową będą wykonywane wykopy drogowe powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy
zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Wszystkie pozostałe doły należy wypełnić gruntem rodzimym do
poziomu określonego w dokumentacji projektowej i zagęścić w przypadku dołów pod konstrukcjami nawierzchni ulic do
poziomu określonego w STWiORB D-02.00.00. Roboty ziemne.
Gruz kamienny pochodzący z rozbiórki elementów betonowych oraz nawierzchni lub podbudów z kruszywa, po
odpowiednim rozdrobnieniu i oczyszczeniu, można wykorzystać do budowy nasypów, ale tylko poza obszarem konstrukcji
nawierzchni jezdnych ulic, po uzyskaniu zgody Inżyniera. Gruz z rozbiórki jako materiał do budowy nasypów pod
nawierzchniami może być zastosowany tylko w przypadku, gdy jego wskaźnik piaskowy WP > 35 (grunt niewysadzinowy)
i uziarnienie zapewnia właściwe zagęszczenie.
Roboty rozbiórkowe mają na celu przygotowanie terenu budowy. W związku z powyższym nie określa się
wymagań, co do sposobu prowadzenia rozbiórki. Należy jednak pamiętać, aby wszelkie prace były wykonywane zgodnie z
zasadami BHP. Ponadto dla elementów podlegających dalszemu wykorzystaniu roboty należy prowadzić w sposób
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niepowodujący ich dalszej degradacji. Wszelkie doły powstałe wskutek robót rozbiórkowych należy wypełnić gruntem
rodzimym i zagęścić w przypadku dołów pod konstrukcjami nawierzchni ulic do poziomu określonego w STWiORB D02.00.00. Roboty ziemne.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2.
Kontrola jakości robót rozbiórkowych.
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, ogrodzeń i przepustów
powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w STWiORB D-02.00.00 „Roboty ziemne”.
6.
6.1.

OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2.
Jednostka obmiarowa.
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów ulic jest:
a) Dla nawierzchni z różnych materiałów – m2,
b) Dla krawężników i obrzeży – m,
c) Dla urządzeń wyposażenia boiska, oświetlenia – szt, kpl
d) Dla podbudów – m2,
e) Dla wpustów, studni – szt,
f) Dla ogrodzeń, odcinków kanału – m,
g) Dla likwidacji boiska z piasku – m3
7.
7.1.

ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Odbiór robót związanych z rozbiórką elementów ulic polega na wizualnym sprawdzeniu kompletności wykonanych
robót rozbiórkowych i remontowych na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.
8.

PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2.
Cena jednostki obmiarowej.
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt. 7 zgodnie z obmiarem, po odbiorze robót.
W przypadku rozbiórki nawierzchni asfaltowych, cenę jednostkową określa się wg STWiORB D-05.03.11. pkt. 9.
9.
9.1.

a)
-

Cena wykonania robót obejmuje:
Cena jednostkowa 1 metra kwadratowego [m2] robót związanych z rozbiórką nawierzchni obejmuje:
roboty przygotowawcze,
wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,
zabezpieczenie terenu rozbiórki,
prace pomiarowe,
dostarczenie sprzętu,
rozebranie nawierzchni ręcznie lub mechanicznie,
zerwanie podsypki,
ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z ułożeniem na poboczu,
załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
transport na miejsce wskazane przez Inwestora na odległość do 15km,
koszty składowania i utylizacji materiałów z rozbiórki,
wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki.

b) Cena jednostkowa 1 metra [m] robót dla rozbiórki krawężników, obrzeży betonowych, prefabrykatów betonowych
obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- zabezpieczenie terenu rozbiórki,
- dostarczenie sprzętu,
- prace pomiarowe,
- odkopanie krawężników, obrzeży lub innych elementów wraz z wyjęciem i oczyszczeniem,
- demontaż krawężników, obrzeży lub innych elementów,
- zerwanie podsypki i ław,
- załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki,
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transport na miejsce wskazane przez Inwestora na odległość do 15km,
koszty składowania i utylizacji materiałów z rozbiórki,
wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki.

c)
-

Cena jednostkowa 1 metra kwadratowego [m2] robót związanych z rozbiórką podbudów z kruszywa obejmuje:
roboty przygotowawcze,
wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,
zabezpieczenie terenu rozbiórki,
prace pomiarowe,
dostarczenie sprzętu,
rozebranie podbudowy mechanicznie,
ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z ułożeniem na poboczu,
załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
transport na miejsce wskazane przez Inwestora na odległość do 15km,
koszty składowania i utylizacji materiałów z rozbiórki,
wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki.

d)









Cena jednostkowa 1 sztuki dla rozbiórki elementów wyposażenia boisk obejmuje:
demontaż elementów wyposażenia,
odkopanie i wydobycie elementów wyposażenia wraz z fundamentem,
odkopanie i wydobycie słupów oświetleniowych wraz z fundamentem,
zasypanie dołów po słupkach z zagęszczeniem do uzyskania Is  1,00
załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki na miejsce wskazane przez Inwestora,
transport na miejsce wskazane przez Inwestora na odległość do 15km,
koszty składowania i utylizacji materiałów z rozbiórki,
uporządkowanie terenu rozbiórki;

e)














Cena jednostkowa 1 metra [m] rozebranych ogrodzeń obejmuje:
roboty przygotowawcze,
zabezpieczenie terenu rozbiórki,
dostarczenie sprzętu,
prace pomiarowe,
demontaż siatki ogrodzeniowej,
wydobycie słupków z gruntu wraz z fundamentem,
rozkucie i wydobycie fundamentów i podmurówki,
odspojenie fundamentu od słupka,
załadunek i wywiezienie nieprzydatnych materiałów z rozbiórki,
ewentualny transport konstrukcji wsporczych na miejsce wskazane przez Inwestora na odległość do 15km,
zasypanie dołów wraz z zagęszczeniem,
utylizacja materiału z rozbiórki,
uporządkowanie terenu rozbiórki.

f)











Cena jednostkowa 1 sztuki [szt] robót związanych z rozbiórką studni, wpustów deszczowych obejmuje:
roboty przygotowawcze,
wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,
zabezpieczenie terenu rozbiórki,
prace pomiarowe,
dostarczenie sprzętu,
odkopanie i rozebranie wpustów i studni deszczowych wraz z elementami betonowymi,
zasypanie powstałych dołów wraz z zagęszczeniem,
ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z ułożeniem na poboczu,
załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki na odległość do 15km,
wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki.

g)







Cena jednostkowa 1 metra bieżącego [m] robót związanych z rozbiórką odcinków kanału obejmuje:
roboty przygotowawcze,
wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,
zabezpieczenie terenu rozbiórki,
prace pomiarowe,
dostarczenie sprzętu,
odkopanie i wydobycie odcinków kanału,
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zasypanie powstałych dołów materiałem niewysadzinowym wraz z zagęszczeniem,
ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z ułożeniem na poboczu,
załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki na odległość do 15km,
wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki.

Cena jednostkowa 1 metra sześciennego [m3] robót związanych z likwidacją boiska z piasku obejmuje:
roboty przygotowawcze,
wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,
zabezpieczenie terenu rozbiórki,
prace pomiarowe,
dostarczenie sprzętu,
zdjęcie warstw piasku za pomocą koparek,
złożenie pozyskanego piasku w pryzmach, w celu późniejszego wykorzystania w ramach Inwestycji,
ewentualny załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki na odległość do 15km, po stwierdzeniu nieprzydatności
materiału
 wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki.
h)









10.
1.

PRZEPISY ZWIĄZANE
BN-77/8931-12

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
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D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
D-02.00.01. Roboty ziemne. Wymagania ogólne
WSTĘP
Przedmiot STWiORB.
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru liniowych robót ziemnych.
1.2.
Zakres stosowania STWiORB.
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i realizacji robót
omawianego zadania opisanego w punkcie 1.1
1.3.
Zakres robót objętych STWiORB.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji dróg i obejmują:
a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,
1.4.
Określenia podstawowe.
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.
1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.
1.4.4. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
1.4.5. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
1.4.7. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują zmian
objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie R c ponad 0,2
MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
1.4.8. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania
wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową.
1.4.9. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:
1.
1.1.

Is 

d
 ds

gdzie:
d -

gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3),
ds
maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z PN-B04481:1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m 3).
1.4.10. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg
wzoru:
d 60
U
d10
gdzie:
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).
1.4.11. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:

I0 

E2
E1

gdzie:
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].
1.4.12. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2.
2.1.

MATERIAŁY (GRUNTY)
Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2.
Podział gruntów.
Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1.
Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w STWiORB D-02.03.01 pkt 2.
2.3.
Zasady wykorzystania gruntów.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko
wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera.
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych,
zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa
nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości
gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera.
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, określone w STWiORB D-02.03.01 pkt 2.4, powinny być
wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile
nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których
czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.
Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998 [4]
Lp.

Wyszczególnie
nie
właściwości

1

Rodzaj gruntu

2

Zawartość
cząstek
 0,075 mm
 0,02 mm
Kapilarność
bierna Hkb
Wskaźnik
piaskowy WP

3
4

Jed-

Grupy gruntów

nostki

niewysadzinowe
 rumosz
niegliniasty
 żwir
 pospółka
 piasek gruby
 piasek średni
 piasek drobny
 żużel
nierozpadowy

wątpliwe
 piasek pylasty
 zwietrzelina
gliniasta
 rumosz gliniasty
 żwir gliniasty
 pospółka gliniasta

wysadzinowe
mało wysadzinowe
 glina piaszczysta zwięzła, glina
zwięzła, glina pylasta zwięzła
 ił, ił piaszczysty, ił pylasty
bardzo wysadzinowe
 piasek gliniasty
 pył, pył piaszczysty
 glina piaszczysta, glina, glina pylasta
 ił warwowy

%

m

 15
3

od 15 do 30
od 3 do 10

 30
 10

 1,0

 1,0

 1,0

 35

od 25 do 35

 25

SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2.
Sprzęt do robót ziemnych.
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu do:
 odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),
 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do
hydromechanizacji itp.),
 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),
 sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).
3.
3.1.

4.
4.1.

TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2.
Transport gruntów.
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu (materiału),
jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna
być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).
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Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy,
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie
przez Inżyniera.
WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2.
Dokładność wykonania wykopów i nasypów.
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być większe niż  10
cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3 cm.
Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  10 cm, a
krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem
kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać  10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo
powinny być spełnione inne wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.
W gruntach skalistych wymagania, dotyczące równości powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i równości
skarp, powinny być określone w dokumentacji projektowej i STWiORB.
5.
5.1.

Odwodnienia pasa robót ziemnych.
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby
powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.
Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
5.4.
Odwodnienie wykopów.
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót
ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety.
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki,
umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku
gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów
wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu
robót ziemnych.
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.
5.3.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2.
Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych.
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia.
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji
określonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacją projektową.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót.
Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w pkcie 6 ST D-02.01.01 oraz D-02.03.01.
6.3.
Badania do odbioru korpusu ziemnego.
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów.
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.
6.
6.1.

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych
Lp.

Badana cecha

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

1

Pomiar szerokości korpusu ziemnego

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub
niwelatorem, w odstępach co 200 m na
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prostych, w punktach głównych łuku, co 100 m na łukach o R 
100 m co 50 m na łukach o R  100 m
korpusu oraz w miejscach, które budzą wątpliwości

2

Pomiar szerokości dna rowów

3

Pomiar rzędnych powierzchni
ziemnego
Pomiar pochylenia skarp
Pomiar równości powierzchni korpusu
Pomiar równości skarp
Pomiar spadku podłużnego powierzchni Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz w
korpusu lub dna rowu
punktach wątpliwych
Badanie zagęszczenia gruntu
Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy lecz
nie rzadziej niż w trzech punktach na 1000 m2 warstwy

4
5
6
7
8

Szerokość korpusu ziemnego.
Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  10 cm.
6.3.3. Szerokość dna rowów.
Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm.
6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego.
Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub +1 cm.
6.3.5. Pochylenie skarp.
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia
wyrażonego tangensem kąta.
6.3.6. Równość korony korpusu.
Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3 cm.
6.3.7. Równość skarp.
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać  10 cm.
6.3.8. Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu.
Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych
wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm.
6.3.9. Zagęszczenie gruntu.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien być zgodny z założonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie można określić wskaźnika zagęszczenia należy
określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z normą PN-S-02205:1998 [4].
6.4.
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami.
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną
odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.
6.3.2.

7.
7.1.
7.2.

OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
Obmiar robót ziemnych.
Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych.

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

9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
Zakres czynności objętych ceną jednostkową podano w STWiORB D-02.01.01 pkt 9.

10.
10.1.

PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy.

1.
2.
3.
4.

PN-B-02480:1986
PN-B-04481:1988
PN-B-04493:1960
PN-S-02205:1998

Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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5. PN-ISO 10318:2007
6. BN-64/8931-01
7. BN-64/8931-02
8. BN-77/8931-12
10.2.

Geosyntetyki – Terminy i definicje
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych
podłoża przez obciążenie płytą
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu

Inne dokumenty.

9. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
10. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
11. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
12. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.

D-02.01.01. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych
WSTĘP
Przedmiot STWiORB.
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą prowadzenia wszelkich robót ziemnych związanych z
wykopami prowadzonymi w gruntach nieskalistych chyba, że w innych pozycjach specyfikacji zaznaczono inaczej.
1.2.
Zakres stosowania STWiORB.
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i realizacji robót
omawianego zadania opisanego w punkcie 1.1
1.3.
Zakres robót objętych STWiORB.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji dróg i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych.
1.4.
Określenia podstawowe.
Podstawowe określenia zostały podane w STWiORB D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-02.00.01 pkt 1.5.
Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy zakończyć wszelkie roboty przygotowawcze określone
w STWiORB D-01.00.00. “Roboty przygotowawcze”.
W przypadku wykonywania robót ziemnych w rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego, wszelkie roboty
ziemne należy prowadzić zgodnie z dyspozycjami i pod płatnym nadzorem przedstawiciela Właściciela sieci. Koszty
związane z nadzorem ponosi Wykonawca.
Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek wykopów w rejonie sieci uzbrojenia terenu należy wykonać
przekopy kontrolne pod nadzorem przedstawiciela Właściciela sieci w celu ustalenia dokładnej lokalizacji sieci uzbrojenia
terenu.
Koszty związane z wykopami kontrolnymi i nadzorem przedstawiciela Właściciela sieci należy ująć w cenie
kontraktowej.
1.
1.1.

MATERIAŁY (GRUNTY)
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-M-02.00.01
„Wymagania ogólne” pkt 2.
Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoże nawierzchni.
Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [12] powinien charakteryzować się
grupą nośności G1. Gdy podłoże nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nośności, należy podłoże doprowadzić do
grupy nośności G1 zgodnie z dokumentacja projektową i STWiORB.
W dokumentacji projektowej nie przewidziano wykorzystania gruntów pochodzących z wykopów do budowy
nasypów, dlatego też natychmiast po ich wydobyciu należy je wywieźć na odkład. Zapewnienie terenów na odkład oraz
uzyskanie odpowiednich pozwoleń na transport i składowanie należy do obowiązków Wykonawcy Robót. Grunty
wydobyte z wykopów dopuszcza się jedynie do plantowania terenu poza ciągami komunikacyjnymi.
2.

3.

SPRZĘT
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w STWiORB D-02.00.01 pkt 3.

4.

TRANSPORT
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w STWiORB D-02.00.01 pkt 4.

5.
WYKONANIE ROBÓT
5.1.
Zasady prowadzenia robót.
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w STWiORB D-02.00.01 pkt 5.
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Wykopy należy chronić przed dopływem wody. Ponadto wszelkie roboty ziemne należy prowadzić w okresie
możliwie suchym z pominięciem okresu zimowego.
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a
naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw
od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę.
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy
nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania,
uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inżyniera.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odkład. O ile Inżynier dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio
zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem.
5.2.
Wymagania dotyczące zagęszczenia.
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, dotyczące
minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego niżej.
Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to
przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wymaganej wartości Is.
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów
rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości
wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone w STWiORB, proponuje Wykonawca i
przedstawia do akceptacji Inżynierowi.
Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie pomiaru
wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.
Zagęszczeniu gruntu w poziomie dna wykopu powinno wynosić Is0,98 lub E250MPa przy E2/E1  2,2 (dla skarp
Is0,95).
5.3.
Ruch budowlany.
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) powyżej
rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m.
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn
wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują
uszkodzeń powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków
obciąża Wykonawcę robót ziemnych.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-02.00.01 pkt 6.
6.2.
Kontrola wykonania wykopów.
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji
projektowej i STWiORB. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
a) sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości,
b) zapewnienie stateczności skarp,
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w pkcie 5.2.
6.
6.1.

7.
7.1.
7.2.

OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-02.00.01 pkt 7.
Jednostka obmiarowa.
Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem robót ziemnych jest metr sześcienny [m 3].

ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-02.00.01 pkt 8.
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań
przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. Poszczególne elementy robót ziemnych podlegają
odbiorom robót zanikających i ulegających zakryciu.
8.

9.
9.1.
9.2.

PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-02.00.01 pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1 metra sześciennego [m3] wykonania wykopów obejmuje:
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10.

wszelkie prace pomiarowe,
prace przygotowawcze,
oznakowanie robót,
dostarczenie odpowiedniego sprzętu,
wykonanie wykopów,
wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, załadunek,
przewiezienie i wyładunek,
profilowanie dna wykopu i skarp,
bezpośrednie zagęszczenie powierzchni wykopu,
plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopu
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
plantowanie urobku na odkładzie z nadaniem odpowiedniej formy,
przekopy kontrolne,
koszty składowania ziemi na wysypisku,
koszty nadzoru przedstawicieli Właścicieli sieci uzbrojenia podziemnego,
rekultywacje terenu.
PRZEPISY ZWIĄZANE
Spis przepisów związanych podano w STWiORB D-02.00.01 pkt 10.

D-02.03.01. Wykonanie nasypów
WSTĘP
Przedmiot STWiORB.
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru nasypów.
1.2.
Zakres stosowania STWiORB.
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i realizacji robót
omawianego zadania opisanego w punkcie 1.1.
1.3.
Zakres robót objętych STWiORB.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji dróg i obejmują wykonanie nasypów.
1.4.
Określenia podstawowe.
Podstawowe określenia zostały podane w STWiORB D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-02.00.01 pkt 1.5.
1.
1.1.

2.
MATERIAŁY (GRUNTY)
2.1.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-02.00.01 pkt 2.
2.2.
Grunty i materiały do nasypów.
Do budowy nasypów zaleca się zastosowanie materiału kamiennego pozyskanego z rozbiórki podbudowy istniejącego
boiska. Materiał należy przesortować i zgłosić Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. W przypadku braku akceptacji do
użycia, materiał z rozbiórek w całości należy wywieźć poza teren robót, natomiast nasypy wykonać z materiału
dowiezionego.
Można stosować grunty przydatne do tego celu wg normy PN-S-02205:1998 „Roboty ziemne”. Ponadto do budowy takich
nasypów można wykorzystać gruz pochodzący z rozbiórki nawierzchni i podbudów z kruszywa pod warunkiem, że jego
wskaźnik piaskowy >35 (CBR > 25) oraz po jego oczyszczeniu i po jego ewentualnym doziarnieniu tak, aby zapewnić jego
właściwą zagęszczalność. Materiał taki powinien ponadto spełniać wymagania normy PN-S-02205:1998 „Roboty ziemne”.
Jeżeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiały nieprzydatne, to wszelkie takie części nasypu zostaną przez
Wykonawcę na jego koszt usunięte i wykonane powtórnie z materiałów o odpowiednich właściwościach.
SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w STWiORB D-02.00.01 pkt 3.
3.2.
Dobór sprzętu zagęszczającego.
W tablicy 2 podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego.
Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Inżyniera.
3.
3.1.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego wg [13]
Rodzaje gruntu
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Rodzaje
urządzeń

niespoiste:
pospółki

piaski,

żwiry, gruboziarniste
i kamieniste

zagęszczających

grubość
liczba przejść
warstwy [m] n ***

grubość
liczba
warstwy [ m ] przejść
n ***

Walce statyczne
gładkie *
Walce statyczne okołkowane *

0,1 do 0,2

4 do 8

0,2 do 0,3

4 do 8

1)

-

-

0,2 do 0,3

8 do 12

2)

Walce statyczne ogumione *

0,2 do 0,5

6 do 8

-

-

3)

Uwagi
o
przydatności
maszyn

Walce wibracyjne gładkie **

0,4 do 0,7
4 do 8
0,3 do 0,6
3 do 5
4)
Walce wibracyjne okołkowane 0,3 do 0,6
3 do 6
0,2 do 0,4
6 do 10
5)
**
Zagęszczarki
0,3 do 0,5
4 do 8
0,2 do 0,5
4 do 8
6)
wibracyjne **
Ubijaki szybkouderzające
0,2 do 0,4
2 do4
0,2 do 0,4
3 do 4
6)
Ubijaki o masie od 1 do 10 Mg
4 do 10 uderzeń
3 do 6
zrzucane z wysokości od 5 do 2,0 do 8,0
w punkt
1,0 do 5,0
uderzeń w
10 m
punkt
*) Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych.
**) Wibracyjnie należy zagęszczać warstwy grubości  15 cm, cieńsze warstwy należy zagęszczać statycznie.
***) Wartości orientacyjne, właściwe należy ustalić na odcinku doświadczalnym.
Uwagi: 1) Do zagęszczania górnych warstw podłoża. Zalecane do codziennego wygładzania (przywałowania) gruntów
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.
2) Nie nadają się do gruntów nawodnionych.
3) Mało przydatne w gruntach spoistych.
4) Do gruntów spoistych przydatne są walce średnie i ciężkie, do gruntów kamienistych - walce bardzo ciężkie.
5) Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin piaszczystych.
6) Zalecane do zasypek wąskich przekopów
4.

TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-02.00.01 pkt 4
Transport gruntu może odbywać się dowolnymi środkami transportowymi z zachowaniem przepisów dotyczących
ograniczenia obciążenia osi pojazdów poruszających się po drogach publicznych.
5.

WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-02.00.01 pkt 5.
5.2.
Wykonanie nasypów.
5.2.1. Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu.
Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty przygotowawcze,
określone w STWiORB D-01.00.00 „Roboty przygotowawcze”.
5.2.1.01. Wycięcie stopni w zboczu.
Jeżeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest większe niż 1:5 należy, dla zabezpieczenia
przed zsuwaniem się nasypu, wykonać w zboczu stopnie o spadku górnej powierzchni, wynoszącym około 4%  1% i
szerokości od 1,0 do 2,5 m, przy czym maksymalna wysokość stopnia nie powinna przekraczać 50cm.
5.2.1.02. Zagęszczenie gruntu i nośność w podłożu nasypu.
Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w strefie podłoża
nasypu, do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż określona w
tablicy 3, Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione.
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 3 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie
zagęszczanie podłoża, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych
wartości wskaźnika zagęszczenia, tj. Is≥0,95.
Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu podłoża nasypu na podstawie pomiaru wtórnego modułu
odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.
5.2.1.03. Spulchnienie gruntów w podłożu nasypów.
Jeżeli nasyp ma być budowany na powierzchni skały lub na innej gładkiej powierzchni, to przed przystąpieniem
do budowy nasypu powinna ona być rozdrobniona lub spulchniona na głębokość co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej
powiązania z podstawą nasypu.
5.2.2. Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów.
5.1.
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Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być dokonany z uwzględnieniem zasad podanych w pkt 2.
5.2.3. Zasady wykonania nasypów.
5.2.3.01. Ogólne zasady wykonywania nasypów.
Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które określono w
dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inżyniera.
W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać następujących zasad:
a) Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy powinny być
wznoszone równomiernie na całej szerokości.
b) Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu
używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po
stwierdzeniu przez Inżyniera prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej.
c) Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubości na całej
szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu.
d) Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało przepuszczalnego (o
współczynniku K10  10-5 m/s) ze spadkiem górnej powierzchni około 4%  1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie
płaskim spadek powinien być obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien być jednostronny,
zgodny z jego pochyleniem. Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się
wody.
e) Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia jest wykonana z gruntu
spoistego, to jej spadki porzeczne powinny być ukształtowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z
zastosowaniem ścieku. Takie ukształtowanie górnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych
powierzchni poślizgu w gruncie tworzącym nasyp.
f) Górną warstwę nasypu, o grubości co najmniej 0,5 m należy wykonać z gruntów niewysadzinowych, o wskaźniku
wodoprzepuszczalności K10  6  10 –5 m/s i wskaźniku różnoziarnistości U  5. Jeżeli Wykonawca nie dysponuje
gruntem o takich właściwościach, Inżynier może wyrazić zgodę na ulepszenie górnej warstwy nasypu poprzez
stabilizację cementem, wapnem lub popiołami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku
nośności i mrozoodporności konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegającej na rozbudowaniu
podbudowy pomocniczej.
g) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. Inżynier może dopuścić
czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.
5.2.3.02. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów.
Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, to znaczy
jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości.
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu.
Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym
albo hydratyzowanym.
W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy oraz korona nasypu
po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki potrzebne do prawidłowego odwodnienia, według pktu
5.3.3.1, poz. d).
W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli warstwa
gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie
zaakceptowanym przez Inżyniera, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy.
5.2.3.03. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów.
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest możliwe osiągnięcie w nasypie
wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów.
Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem lub lodem.
W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed wznowieniem prac należy usunąć
śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu.
Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać ani układać na niej
następnych warstw.
5.2.4. Zagęszczenie gruntu.
5.2.4.01. Ogólne zasady zagęszczania gruntu.
Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków.
Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi.
5.2.4.02. Grubość warstwy.
Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się określić
doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w pkcie 5.3.4.5.
Orientacyjne wartości, dotyczące grubości warstw różnych gruntów oraz liczby przejazdów różnych maszyn do
zagęszczania podano w pkcie 3.
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5.2.4.03. Wilgotność gruntu.
Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją:
a) w gruntach niespoistych
2 %
b) w gruntach mało i średnio spoistych
+0 %, 2 %
c) w mieszaninach popiołowo-żużlowych
+2%, 4 %
Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzać laboratoryjnie, z częstotliwością określoną w pktach 6.3.2 i 6.3.3.
5.2.4.04. Wymagania dotyczące zagęszczania.
W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą
oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia.
Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, określonych
zgodnie z normą PN-S-02205:1998 [4], należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe
określenie wskaźnika zagęszczenia Is, według BN-77/8931-12 [9].
Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN-77/8931-12 [9], powinien na całej
szerokości korpusu wynosić Is≥0,98.
Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów dla których trudne jest pomierzenie
wskaźnika zagęszczenia, przyjmuje się wartość wskaźnika odkształcenia I 0 określonego zgodnie z normą PN-S02205:1998 [4].
Wskaźnik odkształcenia nie powinien być większy niż:
a) dla żwirów, pospółek i piasków
b) 2,2 przy wymaganej wartości Is 1,0,
c) 2,5 przy wymaganej wartości Is 1,0,
d) dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin pylastych, glin zwięzłych, iłów – 2,0,
e) dla gruntów różnoziarnistych (żwirów gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów piaszczystych, piasków
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwięzłych) – 3,0,
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca powinien
spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie
spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy
materiał, o ile Inżynier nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-02.00.01 pkt 6.
6.2.
Sprawdzenie jakości wykonania nasypów.
6.2.1. Rodzaje badań i pomiarów.
Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w
pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i STWiORB.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:
a) badania przydatności gruntów do budowy nasypów,
b) badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu,
c) badania zagęszczenia nasypu,
d) pomiary kształtu nasypu.
e) odwodnienie nasypu
6.2.2. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów.
Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych z każdej
partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na
3000 m3. W każdym badaniu należy określić następujące właściwości:
 skład granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],
 zawartość części organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],
 wilgotność naturalną, wg PN-B-04481:1988 [1],
 wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988 [1],
 granicę płynności, wg PN-B-04481:1988 [1],
 kapilarność bierną, wg PN-B-04493:1960 [3],
 wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].
6.2.3. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu.
Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na sprawdzeniu:
a) prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie,
b) odwodnienia każdej warstwy,
c) grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy przeprowadzić nie rzadziej niż jeden raz
na 500 m2 warstwy,
d) nadania spadków warstwom z gruntów spoistych według pktu 5.3.3.1 poz. d),
6.
6.1.
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e) przestrzegania ograniczeń określonych w pktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotyczących wbudowania gruntów w okresie
deszczów i mrozów.
6.2.4. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu.
Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika
zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami określonymi w pktach 5.3.1.2 i 5.3.4.4. Do bieżącej
kontroli zagęszczenia dopuszcza się aparaty izotopowe.
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy BN-77/8931-12 [9],
oznaczenie modułów odkształcenia według normy PN-S-02205:1998 [4].
Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż:
 jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości Is,
 jeden raz w trzech punktach na 1500 m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego i wtórnego modułu
odkształcenia.
Zagęszczeniu gruntu nasypowego powinno wynosić Is0,98 lub E280MPa przy E2/E1  2,2.
Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów laboratoryjnych. Prawidłowość
zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być potwierdzona przez Inżyniera wpisem w
dzienniku budowy.
6.2.5. Pomiary kształtu nasypu.
Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę:
 prawidłowości wykonania skarp,
 szerokości korony korpusu.
Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami dotyczącymi
pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB oraz w pkcie 5.3.5
niniejszej specyfikacji.
Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych korpusu, określonych w
dokumentacji projektowej.
OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-02.00.01 pkt 7.
7.2.
Jednostka obmiarowa.
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny).
Objętość ukopu i dokopu będzie ustalona w metrach sześciennych jako różnica ogólnej objętości nasypów i
ogólnej objętości wykopów, pomniejszonej o objętość gruntów nieprzydatnych do budowy nasypów, z uwzględnieniem
spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objętości gruntu w stanie rodzimym do objętości w nasypie.
Objętość nasypów będzie ustalona w metrach sześciennych na podstawie obliczeń z przekrojów poprzecznych, w
oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunięciu warstw gruntów nieprzydatnych.
7.
7.1.

8.

9.
9.1.
9.2.










10.

ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru podano w STWiORB D-02.00.01 pkt 8.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-02.00.01 pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej.
Cena 1 metra sześciennego [m3] wykonania nasypów obejmuje:
prace pomiarowe,
oznakowanie robót,
pozyskanie gruntu z wykopu wraz ze stwierdzeniem jego przydatności do wykorzystania, ew. załadunek na środki
transportowe,
transport urobku z na miejsce wbudowania lub wywóz poza teren Inwestycji,
wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
zagęszczenie gruntu,
profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp,
odwodnienie terenu robót,
ewentualne wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
PRZEPISY ZWIĄZANE
Spis przepisów związanych podano w STWiORB D-02.00.01 pkt 10.
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D-02.03.01c. Wzmocnienie geosyntetykiem podłoża na gruncie słabonośnym
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem wzmocnienia geosyntetykiem podłoża na gruncie słabonośnym.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i realizacji robót
omawianego zadania opisanego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i
odbiorem wzmocnienia podłoża nasypu na gruncie słabonośnym za pomocą geosyntetyku.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Geosyntetyk - materiał o postaci ciągłej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych włókien syntetycznych jak
polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujący się m.in. dużą wytrzymałością oraz wodoprzepuszczalnością.
Geosyntetyki obejmują: geosiatki, geowłókniny, geotkaniny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty, geomembrany.
1.4.2. Geowłóknina - materiał nietkany wykonany z włókien syntetycznych, których spójność jest zapewniona przez
igłowanie lub inne procesy łączenia (np. dodatki chemiczne, połączenie termiczne) i który zostaje maszynowo uformowany
w postaci maty.
1.4.3. Słabe podłoże (pod nasypem) - warstwy gruntu nie spełniające wymagań, wynikających z warunków nośności lub
stateczności albo warunków przydatności do użytkowania nasypu.
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” [1] pkt 2.
2.2. Materiały do wykonania robót
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową i aprobatą techniczną
Materiały do wykonania wzmocnienia podłoża nasypu za pomocą geosyntetyku powinny być zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej lub STWiORB oraz z aprobatą techniczną IBDiM.
2.2.2. Geosyntetyki
Do zastosowania jako warstwę separacyjno-filtracyjną, pod konstrukcją nawierzchni poliuretanowej, oraz do
zastosowania jako owijka pionów drenażowych, dopuszcza się do stosowania geowłókninę charakteryzującą się
następującymi parametrami:
 wytrzymałość na rozciąganie: min. 10 kN/m
 wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny wyrobu: min. 55 l/m2/s
 odporność na przebicie statyczne (CBR): min. 1500N
 wydłużenie przy max. obciążeniu: min. 40%
Dopuszcza się możliwość dołożenia przez Inspektora dodatkowych wymagań odnośnie zastosowanych
geosyntetyków, np. konkretny polimer z którego ma być wykonany geosyntetyk.
Geosyntetyki powinny być dostarczane w rolkach nawiniętych na tuleje lub rury. Wymiary (szerokość, długość)
mogą być standardowe lub dostosowane do indywidualnych zamówień (niektóre wyroby mogą być dostarczane w
panelach). Rolki powinny być opakowane w wodoszczelną folię, stabilizowaną przeciw działaniu promieniowania UV i
zabezpieczone przed rozwinięciem.
Warunki składowania nie powinny wpływać na właściwości geosyntetyków. Podczas przechowywania należy
chronić materiały, zwłaszcza geowłókniny przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak również przed długotrwałym (np.
parotygodniowym) działaniem promieni słonecznych. Materiały należy przechowywać wyłącznie w rolkach opakowanych
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fabrycznie, ułożonych poziomo na wyrównanym podłożu. Nie należy układać na nich żadnych obciążeń. Opakowania nie
należy zdejmować aż do momentu wbudowania.
Podczas ładowania, rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rolki przed uszkodzeniami
mechanicznymi lub chemicznymi oraz przed działaniem wysokich temperatur.
2.2.3. Grunty na nasypy
Grunty na nasypy powinny odpowiadać wymaganiom STWiORB D-02.00.00 [3].
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania wzmocnienia geosyntetykiem podłoża nasypu
W zależności od potrzeb Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do
układania geosyntetyków: układarki o prostej konstrukcji, umożliwiające rozwijanie geosyntetyku ze szpuli, np. przez
podwieszenie rolki do wysięgnika koparki, ciągnika, ładowarki itp.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiałów





Geosyntetyki mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem:
opakowania bel (rolek) folią, brezentem lub tkaniną techniczną,
zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem się w czasie przewozu,
ochrony przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,
niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami mogącymi przebić lub rozciąć
geowłókniny.
Materiał ziemny na nasypy powinien być przewożony zgodnie z wymaganiami STWiORB D-02.00.00 [3].

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przygotowanie podłoża wymaga:
 usunięcia drzew, krzewów, korzeni, większych kamieni, które mogłyby uszkodzić materiał geotekstylny, a także ziemi
roślinnej, o ile jest to możliwe (np. na torfach nie jest wskazane usuwanie tzw. kożucha),
 wyrównania powierzchni, najlepiej przez ścięcie łyżką w ruchu do tyłu, aby układany materiał geotekstylny przylegał
na całej powierzchni do podłoża.
5.3. Układanie i zasypywanie geosyntetyków
Geosyntetyki należy układać na podstawie planu, określającego wymiary pasm, kierunek postępu robót, kolejność
układania pasm, szerokość zakładów, sposób łączenia, mocowania tymczasowego itp. Wskazany jest kierunek układania
„pod górę”. Geosyntetyki układa się zarówno w podstawie nasypu, jak i w korycie wykopu.
Geosyntetyki należy tak układać, by pasma leżały poprzecznie do kierunku zasypywania. Zakłady sąsiednich
pasm powinny wynosić 30-50 cm, na podłożu bardzo słabym (CBR  2%) i nierównym lub w bieżącej wodzie - nawet 100
cm. Jeżeli pokrywana powierzchnia jest węższa niż dwie szerokości pasma, to można je układać wzdłuż osi. Należy
wówczas szczególnie przestrzegać zachowania zakładu pasm. Aby zapobiec przemieszczaniu np. przez wiatr, pasma należy
przymocować, najlepiej szpilkami w kształcie litery U. Szpilki należy mocować na każdym zakładzie, w rozstawie 4-5m.
Szpilek po obciążeniu geosyntetyku gruntem nie należy usuwać. W uzasadnionych przypadkach wymagane jest łączenie
pasm, najczęściej na budowie za pomocą zszycia, połączeń specjalnych itp. Geosyntetyk należy wywinąć poza obszar
kolejnej górnej warstwy kruszywa na szerokość min. 0,5m.
Wskazane jest stosowanie pasm jak najszerszych (około 5 m), gdyż mniej jest zakładów i połączeń. W przypadku
dysponowania wąskimi pasmami (1,5-3 m) korzystny jest układ krzyżowy z przeplecionych prostopadłych pasm,
rozwijanych poprzecznie i podłużnie. Układ taki zapewnia skuteczną dwukierunkową współpracę materiału.
Zasypywanie powinno następować od czoła pasma na ułożony materiał, po czym zasypka jest rozkładana na całej
powierzchni odpowiednim urządzeniem, najczęściej spycharką, a tylko wyjątkowo ręcznie. Duże kamienie nie powinny
być zrzucane z większej wysokości, by nie niszczyć geosyntetyków. W takim przypadku celowe jest układanie najpierw
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bezpośrednio na materiale warstwy bez kamieni. Pasma należy układać „dachówkowo”, aby przesuwanie zasypki nie
powodowało podrywania materiału.
Niedopuszczalny jest ruch pojazdów gąsienicowych, walców okołkowanych i innych ciężkich maszyn
bezpośrednio po ułożonym materiale geotekstylnym. Wymagana jest warstwa zasypki co najmniej 25-30 cm. Za zgodą
Inżyniera można dopuścić ruch ciężkich pojazdów kołowych po materiale, jeśli powstanie kolein powoduje wybranie
luzów i napięcie materiału, dzięki czemu lepiej przeciwdziała on odkształceniom gruntu. Koleiny następnie wypełnia się
zasypką.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty
na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów
wykonane przez dostawców itp.),
 sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 1.
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót
Lp.

Wyszczególnienie badań i pomiarów

Częstotliwość
badań

Wartości dopuszczalne

1

Oczyszczenie i wyrównanie terenu

Całe podłoże

Wg pktu 5.2

2

Zgodność z dokumentacją projektową

Kontrola bieżąca

Wg dokumentacji projektowej

3

Prawidłowość ułożenia geosyntetyku, przyleganie do
gruntu, wymiary, wielkość zakładu itp.
Jw.

Wg dokumentacji projektowej,
aprobaty technicznej i pktu 5.3

4

Zabezpieczenie geosyntetyku przed przemieszczeniem, Jw.
prawidłowość połą-czeń, zakotwień, balastu itp.

Jw.

5

Wykonanie nasypu

Jw.

Wg STWiORB D-02.00.00

6

Przestrzeganie ograniczeń ruchu roboczego pojazdów

Jw.

Wg pktu 5.3

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:
 m2 (metr kwadratowy), przy układaniu geosyntetyku,
Jednostki obmiarowe innych robót są ustalone w osobnych pozycjach kosztorysowych.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
 przygotowanie podłoża,
 ułożenie geosyntetyku.
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Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2. STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” [1] oraz niniejszej STWiORB.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej









Cena wykonania każdej jednostki obmiarowej obejmuje:
prace pomiarowe,
oznakowanie robót,
przygotowanie podłoża,
dostarczenie materiałów i sprzętu,
przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzętu.
ułożenie geosyntetyku,
połączenie geosyntetyków szpilkami.
Cena wykonania nie obejmuje robót innych, które powinny być ujęte w osobnych pozycjach kosztorysowych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (STWiORB)
1.
2.
3.

D-M-00.00.00
D-01.00.00
D-02.00.00

Wymagania ogólne
Roboty przygotowawcze
Roboty ziemne

10.2. Inne dokumenty
4. Wytyczne
wzmacniania
GDDP - IBDiM, Warszawa, 2002
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podłoża

gruntowego

w

budownictwie

drogowym.

D-03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D-03.02.01. Kanalizacja deszczowa
WSTĘP
Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z montażem elementów odwodnienia.
1.2.
Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i realizacji robót
omawianego zadania opisanego w punkcie 1.1.
1.3.
Zakres robót objętych STWiORB
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające budowę elementów
kanalizacji deszczowej określonych w Dokumentacji.
1.4.
Określenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych.
1.4.2. Kanały.
1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków.
2. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych.
3. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji deszczowej.
4. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych.
1.
1.1.

1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci.
1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i
prawidłowej eksploatacji kanałów.
2. Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika.
3. Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z utwardzonych
powierzchni terenu.
4. Korytko prefabrykowane – element odwodnieniowy powierzchniowy względnie dla umocnienia dna rowu
podłączony do studni wpustu lub kaskady betonowej.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót, podane są w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych STWiORB D-00.00.00
„Wymagania ogólne”. Wszystkie roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz z zachowaniem
wymagań niniejszej STWiORB. Niezbędne odstępstwa od Dokumentacji Projektowej wymagają akceptacji Inżyniera i
zapisu w Dzienniku Budowy.
1.4.4.

MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
Stosować należy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych [26].
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, powinny posiadać Aprobatę Techniczną, certyfikat zgodności
bądź deklarację zgodności z Polskimi Normami lub Aprobatą Techniczną.
2.2.
Rury kanałowe.
Do budowy odwodnienia zastosowanie mają rury kanalizacyjne, kielichowe PVC klasy S, uszczelniane za pomocą
uszczelek gumowych, średnich odpowiednich do podanych w Dokumentacji Projektowej. Należy stosować rury
wzmocnione, trójwarstwowe z rdzeniem spienionym.
Rury powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1401-1.
2.3.
Studzienki kanalizacyjne tworzywowe
Na systemie odwodnieniowym zaprojektowano studzienki kanalizacyjne z rur karbowanych o średnicach fi600,
wykonane z PP lub PE. Studnie niewłazowe. Studnie wyposażone we właz żeliwny klasy C250. Włączenia do studni
wykonywać należy poprzez przejścia szczelne, za pomocą uszczelek gumowych systemowych. Studnie powinny być
zgodne z normą PN-EN 13598-2:2009 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP)
i polietylen (PE) -- Część 2: Specyfikacje studzienek włazowych i niewłazowych instalowanych w obszarach ruchu
kołowego głęboko pod ziemią”.
2.4.
Kruszywo na podsypkę.
Podsypka może być wykonana z piasku. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom normy
PN-EN 13242+A1:2010P [6].
2.
2.1.
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2.5.

Kruszywo na zasypanie wykopu.
Do zasypania wykopu po montażu elementów kanalizacji należy stosować materiał niewysadzinowy zgodny z
PN-S-02205 :1998.
2.6.
Woda
Woda powinna być "odmiany 1" i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250.
2.7.
Beton.
2.7.1. Cement.
Do betonu należy zastosować cement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1 [2].
2.7.2. Kruszywo.
Do betonu należy zastosować kruszywo zgodne z normą PN-EN 12620+A1:2010P [10]. Marka kruszywa nie
może być niższa niż klasa betonu.
2.7.3. Beton hydrotechniczny.
Beton hydrotechniczny powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 206-1 [3].
2.8.
Zaprawa cementowa.
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN–B-14501 [16].
SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2.
Sprzęt do wykonania robót.
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
 żurawi budowlanych samochodowych,
 koparek przedsiębiernych,
 spycharek kołowych lub gąsienicowych,
 sprzętu do zagęszczania gruntu,
 wciągarek mechanicznych,
 beczkowozów.
 ubijak spalinowy
 samochód skrzyniowy
 samochód samowyładowczy
 szczotki i wałki
 kocioł stalowy do podgrzewania masy izolacyjnej
 sprężarkę powietrza spalinową 4 - 5 m3/min.
3.
3.1.

4.
4.1.

TRANSPORT.
Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość
wykonywanych robót. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie
odpowiadające warunkom Kontraktu będą na polecenie Inżyniera usunięte z Terenu Budowy. Wykonawca będzie usuwać
na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu objętego robotami
WYKONANIE ROBÓT.
Ogólne zasady wykonania robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność ze Specyfikacją
Techniczną oraz z poleceniami Inwestora.
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie objętym robotami, do zabezpieczenia
terenu robót w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia odbioru końcowego robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót.
5.2.
Roboty przygotowawcze.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą
kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.
5.3.
Roboty ziemne i zabezpieczenie ścian wykopu.
Wykopy dla elementów kanalizacji deszczowej należy wykonać jako wąskoprzestrzenne otwarte o ścianach
pionowych obustronnie obudowanych. Odkryte obce urządzenia należy zabezpieczyć przez podwieszenie i umocnienie
belkami stalowymi lub drewnianymi. Ściany wykopów zabezpieczyć poprzez wykonanie pełnego pionowego deskowania
ścian za pomocą bali drewnianych lub systemowych dyli stalowych wyciąganych w trakcie zasypywania wykopów.
Szalunek musi być wykonany w sposób umożliwiający stopniowe usuwanie go od dołu w miarę jak wykonywana jest
5.
5.1.
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podsypka, obsypka i zasypka wykopu. Zabezpieczenie wykopów musi być wykonane zgodnie z wymaganiami
Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie BHP przy
wykonywaniu robót budowlano - montażowych ( Dz.U. Nr 13 poz. 93 z 1972 r).
Metody wykonywania wykopów (ręcznie lub mechanicznie) powinny być uzgodnione z Inżynierem i dostosowane do
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.
Wydobyty i nieprzydatny grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. Wykopy pod przewody
powinny być rozpoczynane od najniżej położonego punktu rurociągu przesuwając się stopniowo do góry. Wykonanie
obrysu wykopu należy dokonać przez ułożenie przy jego krawędziach bali lub dyli deskowania w ten sposób, aby
jednocześnie były ustalone odcinki robocze. Elementy te należy przytwierdzić kołkami lub klamrami.
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 m
jako zapas potrzebny na umocnienie ścian i uszczelnienie styków.
Deskowanie ścian wykopu należy prowadzić w miarę jego głębienia. Struktura gruntu dna wykopu dla kanałów
deszczowych nie powinna być naruszona na głębokości większej niż 0,2 m i na odcinkach dłuższych niż 3 m. Zdjęcie
pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu należy wykonać bezpośrednio przed wykonaniem podsypki piaskowej. Usunięcie
tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem. Wykopy należy zabezpieczyć barierkami
i odpowiednio oznakować a w nocy zaleca się oświetlić.
W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, roboty ziemne prowadzić ręcznie.
W gruntach skalistych dno wykopu powinno być wykonane od 0,10 do 0,15 m głębiej od projektowanego poziomu dna.
Roboty ziemne prowadzić wg PN-B-06050, PN-B-10736.
5.4.
Odwodnienie wykopów.
Roboty związane z wykonywaniem podłoża, montażem rurociągów oraz obsypki w granicach strefy ochronnej
powinny być realizowane w wykopie o naturalnej wilgotności względnie w wykopie odwodnionym. W przypadku
wystąpienia wody gruntowej, przewiduje się wykonanie w dnie wykopu studzienek czerpalnych w rozstawie ok. 30 m,
wykonanych z rur betonowych średnicy 0,5m. głębokości 1,0m. usytuowanych poza obrysem przewodu, z których
prowadzone będzie odpompowanie wody do istniejącego kanału deszczowego.
Po zakończeniu budowy kanału, studzienek odwadniających nie należy demontować. Należy pozostawić je w dnie
wykopu zasypując materiałem użytym do zasypania wykopu.
W przypadku wykonywania zabudowy studni na istniejącym kanale w porze deszczowej, należy przewidzieć konieczność
przepompowania ścieków deszczowych. W tym celu należy zakorkować wlot sąsiedniej studni (zlokalizowanej w okolicy
wjazdu na teren kompleksu). W studni tej zamontować pompę zatapialną i w razie potrzeby przepompować ścieki poniżej
projektowanych studni, tj. bezpośrednio do rzeki Żylicy.
5.5.
Rury kanałowe
Poszczególne ułożone rury po ułożeniu na podłożu powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem
pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia. Rury łączone są na uszczelkę gumową
wbudowaną w kielich rur. Rury należy układać na rzędnych oraz ze spadkami podanymi w Dokumentacji.
Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience lub w komorze (kanały o średnicy do 0,3 m można
łączyć na wpust lub poprzez studzienkę krytą - ślepą).
Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien zawierać się w
granicach od 45 do 90o.
Rury należy układać w temperaturze powyżej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać w
temperaturze nie mniejszej niż +8o C.
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału
przed zamuleniem poprzez zatkanie korkami z tworzywa.
5.6.
Studzienki kanalizacyjne
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy
przestrzegać następujących zasad:
 studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpowiednich odległościach
(max. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m i 70 m przy średnicach powyżej 0,50 m) lub na zmianie kierunku
kanału,
 wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych),
 studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,
 studzienki wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach
gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,
 w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m należy stosować studzienki
spadowe-kaskadowe,
 studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanałach o średnicy powyżej 0,40 m powinny mieć przelew o kształcie i
wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast studzienki zlokalizowane na kanałach o średnicy
do 0,40 m włącznie powinny mieć spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnątrz studzienki. Różnica
poziomów przy tym rozwiązaniu nie powinna przekraczać 4,0 m.
Dno studzienki należy wykonać w formie gotowej płyty dennej z wyprofilowaną kinetą.
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Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny z
przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego napełnienia kanału. Przy
zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku
zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi.
Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety.
Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach górna
krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem terenu.
W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo stopnie złazowe w dwóch
rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m.
5.7.
Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie.
Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy powinien być
równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z
określonym w STWiORB.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inżynierem.
Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na
przewodzie. Do wysokości 30cm ponad rurę zaleca się stosowanie piasku a powyżej materiał niewysadzinowy zgodnie z
punktem 2.3.
Zasypkę należy prowadzić etapowo, tj.:
I. Etap. Polega on na częściowym zasypywaniu przewodów przy zachowaniu odsłoniętych złączy, do wysokości 3/4
średnicy rury (przed wykonaniem próby szczelności). W tym etapie należy zwrócić szczególną uwagę na zagęszczanie
obsypki piaskowej w pachwinach rury. Zagęszczanie piasku powinno się odbywać warstwami 15-20cm, przy czym stopień
zagęszczenia zasypki określający stosunek gęstości objętościowej gruntu zagęszczonego do gęstości objętościowej gruntu
w stanie rodzimym nie powinien być mniejszy niż 0,95. Zagęszczanie zasypki można wykonać za pomocą ubijaków
mechanicznych bądź ręcznych. Dokładne zagęszczenie gruntu w pachwinach rury jest szczególnie ważne w trakcie
wykonywania podsypki piaskowej.
II Etap. Po przeprowadzonej pozytywnej próbie szczelności następuje zasypanie tzw. strefy niebezpiecznej, do wysokości
0,30m ponad wierzch rury. Zasypywanie oraz zagęszczanie zasypki powinno być wykonane tak jak w etapie I, przy czym
również jest wymagany stopień zagęszczenia zasypki nie mniejszy niż 0,95. Nie dopuszcza się zasypywania zamarzniętym
gruntem.
III. Etap. W etapie tym następuje zasypywanie pozostałej części wykopu do powierzchni terenu (spodu konstrukcji
nawierzchni). Zasypywanie wykonywane jest ręcznie lub mechanicznie. Grunt można zagęszczać warstwami po ok. 30cm.
Mechaniczne zagęszczenie gruntu zagęszczarkami wibrouderzeniowymi o masie do 1t można wykonać po zasypaniu i
ręcznym zagęszczeniu zasypki do wysokości 0,70m ponad rurę. Minimalny wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić
Is0,98.
5.8.
Próba szczelności.
Po wykonaniu montażu kanałów, połączeń wpustów i studzienek, a przed zasypaniem rurociągów, należy
wykonać próby szczelności poszczególnych odcinków kanalizacji – zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
Wymagania i badania dotyczące szczelności odcinka przewodu kanalizacyjnego określa norma PN-92/B-10735.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2.
Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
 wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i ustalić receptę,
 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne, certyfikaty
zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.) [27],
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.
6.1.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z
częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera.
W szczególności kontrola powinna obejmować:
 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z
dokładnością do 1 cm,
 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego lub betonu,
 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,
 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,
 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,
 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
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 sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych,
 sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie 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,
 wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny z pkt
5.5.9,
 rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do  5 mm.
OBMIAR ROBÓT.
Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2.
Jednostka obmiarowa.
Jednostką obmiaru jest 1 m wykonanej kanalizacji deszczowej i uwzględnia elementy składowe robót obmierzane
wg poniższych jednostek :
 m – rury kanałowe,
 szt. – studnie,
 kpl – próba szczelności całego systemu kanalizacji,
7.
7.1.

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

PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2.
Cena jednostki obmiarowej.
Cena 1m (jednego metra) wykonanego kanału obejmuje:
- oznakowanie robót,
- dostawę materiałów i sprzętu,
- wykonanie robót przygotowawczych,
- wykonanie przekopów kontrolnych dla zlokalizowania istniejącego uzbrojenia,
- cięcie nawierzchni, rozebranie nawierzchni bitumicznej i podbudowy z kruszywa,
- wykonanie wykopu wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem,
- odwiezienie ziemi z wykopu i jej zagospodarowanie,
- zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia,
- przygotowanie podłoża i fundamentu wraz z jego zagęszczeniem,
- ułożenie i połączenie przewodów kanalizacyjnych ze sprawdzeniem osiowości i spadku kanału,
- włączenie przewodów do studni kanalizacyjnej, studni wpustów deszczowych lub skrzynek odwodnienia liniowego,
- wykonanie próby szczelności,
- wykonanie i zagęszczenie obsypki piaskowej,
- zasypanie i zagęszczenie wykopu z jednoczesnym demontażem deskowania,
- wykonanie odtworzenia nawierzchni zgodnie z punktem 5.7.
- wykonanie sączków,
- wykonanie izolacji rur i studzienek,
- wykonanie badań stopnia zagęszczenia podsypki i obsypki piaskowej oraz stopnia zagęszczenia poszczególnych
warstw zasypki wykopów,
- przeprowadzenie pozostałych pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,
- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu kanałów,
- koszty nadzoru przedstawicieli Właściciela urządzeń obcych.
9.
9.1.

Cena wykonanej i odebranej jednej sztuki (1szt.) studni kanalizacyjnej obejmuje:
- oznakowanie robót,
- dostawę materiałów,
- wykonanie robót przygotowawczych,
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-

rozebranie nawierzchni
wykonanie wykopu wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem,
odwiezienie i zagospodarowanie ziemi z wykopu
zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia,
przygotowanie podłoża i warstwy wyrównawczej w postaci podsypki cementowo-piaskowej lub chudego betonu
wykonanie płyty dennej
montaż części dennej studni z osadzeniem przejść szczelnych dla wprowadzanych kanałów i z wyrobieniem kinety
montaż kręgów z betonu wibrowanego łączonych na uszczelkę gumową lub rur tworzywowych PP
montaż pozostałych elementów studni betonowych lub PP
wykonanie izolacji np. przy użyciu Izoplastu
wykonanie próby szczelności
przywóz piasku do obsypania studni
obsypanie i zagęszczenie wykopu wokół studni z jednoczesnym demontażem zabezpieczenia ścian wykopu
wykonanie badań stopnia zagęszczenia poszczególnych warstw zasypki
montaż pierścienia odciążającego
montaż płyty pokrywowej
montaż włazu kanałowego z regulacją wysokościową, tj. dopasowanie włazu do wysokości niwelety jezdni przy
użyciu cegły kanalizacyjnej
odtworzenie nawierzchni
przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.
uporządkowanie miejsc prowadzonych robót,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu kanałów,
koszty nadzoru przedstawicieli Właściciela urządzeń obcych.

10.
PRZEPISY ZWIĄZANE.
10.1. Normy.
1. PN-EN 124:2000
Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością.
2. PN-EN 197-1:2012 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego
użytku.
3. PN-EN 206-1:2000 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
4. PN-EN
Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach
13242+A1:2010P
budowlanych i budownictwie drogowym.
5. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
6.
PN-EN
Kruszywa do betonu.
12620+A1:2010P
7.
PN-S-02205 :1998
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
8. PN-EN 1401-1
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe
z niezmiękczonego polichlorku winylu do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące
rur, kształtek i systemu.
9.
PN-EN 13598-2
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U),
polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Część 2: Specyfikacje studzienek włazowych i
niewłazowych instalowanych w obszarach ruchu kołowego głęboko pod ziemią
Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem
10. PN-EN 1917
stalowym i żelbetowe.

D-03.03.01. Sączki podłużne, drenaż
1.

WSTĘP

1.1 Przedmiot STWiOR
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiOR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem sączków podłużnych.
1.2 Zakres stosowania STWiOR
Specyfikacja techniczna (STWiOR) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót które zostaną wykonane w ramach Kontraktu wymienionego w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.1.
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1.3 Zakres robót objętych STWiOR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem sączków
podłużnych z rurkami ceramicznymi lub rurkami z tworzywa sztucznego, zasypane kruszywem.
1.4 Określenia podstawowe
Sączek podłużny - sączek służący do odprowadzenia wody z podłoża gruntowego (sączek głęboki) lub do
odwodnienia warstw nawierzchni drogowej, usytuowany równolegle do osi korony drogi.
Dren - sączek podłużny z rurkami na dnie, ułatwiającymi przepływ wody w kierunku wylotu drenu.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2.

MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2.
2.2 Rodzaje materiałów stosowanych w sączkach podłużnych
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu sączków podłużnych są:
rurki drenarskie ze ściankami pełnymi lub otworami (z tworzywa sztucznego),
materiał filtracyjny (żwir),
owijka z geowłókniny filtracyjnej, stosowana zgodnie z wymaganiami STWiORB 02.03.01c,
materiały do zabezpieczenia styków rurek,
2.3 Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego
Do budowy drenażu zastosowanie mają rury oraz kształtki z PVC o średnicach podanych w Dokumentacji
Projektowej. Stosować rury karbowane, perforowane na całym obwodzie.
Rury powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-89221:1998 „Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie
karbowane z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U)”.
Do rur należy stosować odpowiednie złączki i kształtki, zgodnie z zaleceniami norm oraz wytycznymi producenta.
2.4 Materiał filtracyjny i podsypka w sączku podłużnym
Jako materiały filtracyjne należy stosować:
żwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarn większych niż otwory w rurociągu drenarskim, którymi mógłby się
do nich dostać. Do otworów tych należą szczeliny stykowe między rurkami oraz dziurki i szparki podłużne w
rurkach dziurkowanych,
Żwiry nie powinny mieć zawartości związków siarki w przeliczeniu na SO3 większej niż 0,2 % masy, przy oznaczaniu ich
wg PN-B-06714-28 [16].
3.

SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2 Sprzęt do wykonania sączka podłużnego
Sączek podłużny może być wykonywany ręcznie lub mechanicznie, chociaż zwykle, ze względu na niewielki zakres robót
wgłębnych odwodnieniowych, prace ekonomiczniej będzie wykonać ręcznie.
W przypadku mechanizacji wykonania drenów podłużnych Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu:
– koparek do kopania rowków drenarskich,
– koparko-układarek do wykonywania rowków i układania rurek ceramicznych lub z tworzyw sztucznych, z
ewentualną zautomatyzowaną zasypką materiałem filtracyjnym,
– układarek rurek drenarskich, o czynnościach jak dla koparko-układarek, lecz bez kopania rowków,
– wiertnic specjalnych do wykonywania otworów poziomych lub pochyłych pod nasypami w celu ułożenia w nich
rurek drenarskich,
– innego sprzętu - do transportu, robót ziemnych i drenarskich.
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4.

TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2 Transport przy wykonywaniu sączka podłużnego
Załadunek i wyładunek rurek powinien odbywać się:
za pomocą urządzeń wyposażonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy, w przypadku przewożenia
na paletach,
ręcznie przy użyciu przyrządów pomocniczych, w przypadku przewożenia luzem.
Przy przewozie rurek luzem należy:
układać je równolegle do bocznych ścian środka przewozowego na jednakowej wysokości na całej powierzchni,
wszystkie ściany boczne środka przewozowego oraz poszczególne rzędy wyrobów zabezpieczyć warstwą
materiału wyściółkowego (np. słomy, siana, wełny drzewnej, materiałów syntetycznych).
Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem, można przewozić
dowolnymi środkami transportu. Podczas załadunku i wyładunku rurek nie należy rzucać. Szczególną ostrożność należy
zachować w temperaturze 0°C i niższej.
Złączki w workach i pudłach należy przewozić w sposób zabezpieczający je przed zgnieceniem.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2 Wykonanie wykopu pod sączek podłużny
Metoda wykonania wykopu drenarskiego (ręczna lub mechaniczna) powinna być dostosowana do głębokości wykopu,
danych geotechnicznych i posiadanego sprzętu mechanicznego. Wymiary wykopu powinny być zgodne z dokumentacją
projektową lub wskazaniami Inżyniera.
Wykop rowka drenarskiego należy rozpocząć od wylotu rurki drenarskiej i prowadzić ku górze, w celu zapewnienia
wodzie stałego odpływu. Szerokość dna rowka drenarskiego powinna być co najmniej o 5 cm większa od zewnętrznej
średnicy układanej rurki drenarskiej. Nachylenie skarp rowków należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, a
jeśli w dokumentacji nie określono inaczej, nachylenie powinno wynosić od 10:1 do 8:1 w gruntach spoistych. W gruntach
osuwających się należy skarpie zapewnić stateczność lub stosować obudowę wykopu zgodnie z BN-83/8836-02 [32].
Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego pasa terenu o szerokości co
najmniej 1 m, licząc od krawędzi wykopu - dla komunikacji; kąt nachylenia skarpy odkładu wydobytego gruntu nie
powinien być większy od kąta jego stoku naturalnego.
W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy powierzchnię terenu
wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu.
5.3 Układanie rurociągu drenarskiego
Układanie rurociągu zaleca się wykonać niezwłocznie po wykopaniu rowka dla zmniejszenia niebezpieczeństwa osuwania
się skarp. Gdy rowkiem płynie woda w dużych ilościach, układanie należy przerwać do czasu zmniejszenia strumienia
wody, nie powodującego osuwania skarp.
Na dnie rowka należy ułożyć ciągłe pasy geowłókniny z takim zapasem, aby po wykonaniu zasypki możliwe było pełne
owinięcie zasypki. Na łączeniu pasów geowłókniny należy zachować min. 0,5 m zakładu i zwracać szczególną uwagę by
zachować ciągłość owijki.
Skrajny, ułożony najwyżej otwór rurki należy zasłonić odpowiednią zaślepką (np. kamieniem, kształtką plastykową) w celu
uniemożliwienia przedostawania się piasku i cząstek gruntu do wnętrza rurki.
Zasada działania drenu wymaga umożliwienia dopływu do niego wody gruntowej poprzez szczeliny stykowe lub otwory
(dziurki, szparki podłużne) w rurkach.
Jeśli dokumentacja projektowa, ST lub Inżynier nie określą inaczej, to na budowie można użyć tylko jednego rodzaju
materiału.
Perforowane rurki z tworzyw sztucznych, z gładkimi powierzchniami ich styków, należy łączyć za pomocą specjalnie
produkowanych złączek.
5.4 Zasypanie rurociągu
Zasypanie rurociągu należy wykonać materiałem filtracyjnym (żwirem, piaskiem) zgodnie z dokumentacją projektową, ST
lub wskazaniami Inżyniera. Zasypanie powinno być wykonane w sposób nie powodujący uszkodzenia ułożonego
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rurociągu. Jeśli w dokumentacji projektowej nie określono inaczej, to po ułożeniu rurek należy wykonać obsypkę ze żwiru
do wysokości spodu podbudowy boiska, zagęszczoną ubijakiem po obu stronach przewodu.
Jeśli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nad zasypką układa się warstwę ochronną z darniny (trawą w dół)
lub ubitej gliny. Całość zasypuje się ziemią i zagęszcza.
5.5 Włączenie drenu do studni
Włączenie systemu drenażu do studni tworzywowych należy wykonać poprzez uszczelkę gumową.
5.6 Dopuszczalne tolerancje wykonania sączka podłużnego
Przy wykonywaniu sączka podłużnego dopuszczalne są następujące tolerancje:
odchylenia wymiarów szerokości i głębokości rowu: nie większe od ± 10 cm,
pochylenia skarp wykopu nie powinny różnić się więcej niż +5 %,
pochylenia skarp stałego odkładu nie powinny różnić się więcej niż +10 %,
odchylenia odległości osi ułożonego drenażu od osi przewodu ustalonego na ławach celowniczych - nie powinny
przekraczać ± 5 cm,
odchylenie spadku ułożonego drenażu od przewidywanego w dokumentacji projektowej, nie powinno
przekraczać:
przy zmniejszeniu spadku -5 % projektowanego spadku,
przy zwiększeniu spadku +10 % projektowanego spadku,
odchylenia grubości warstw zasypek filtracyjnych: 5 cm, a jednocześnie ±25 % zaprojektowanej grubości
warstwy.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2 Kontrola wstępna przed wykonaniem sączka podłużnego
Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego
Każdą dostawę rurek należy zbadać wyrywkowo w zakresie cech zewnętrznych, określonych w punkcie 2.4 i tablicy 2, lp.
od 1 do 8, wybierając w sposób losowy 6 % zwojów, według wskazań Inżyniera, z których należy pobrać odcinki rurek do
badań.
Sprawdzenie wykonania szczelin wlotowych należy przeprowadzić od wewnątrz, po rozcięciu odcinka rurki o długości 1
m.
W przypadkach wątpliwych lub spornych należy przeprowadzić badania wymienione w tablicy 2, lp .od 9 do 12.
Złączki rurek z tworzywa sztucznego należy badać w zakresie cech zewnętrznych (gładkość powierzchni, brak pęcherzy), a
w przypadkach wątpliwych i spornych - na zerwanie obciążnikiem o masie 25 kg z wysokości 0,5 m.
Materiał filtracyjny
Badanie żwiru i piasku obejmuje sprawdzenie dla każdej partii dostawy, pochodzącej z jednego składu i złoża, o wielkości
do 1500 t:
składu ziarnowego, wg PN-B-06714-15 [15],
zawartości związków siarki, wg PN-B-06714-28 [16],
wskaźnika wodoprzepuszczalności piasków, wg PN-B-04492 [11].
Kontrola w czasie wykonywania sączka podłużnego
W czasie wykonywania sączka podłużnego należy zbadać:
– zgodność wykonywania sączka z dokumentacją projektową (lokalizację, wymiary),
– zachowanie dopuszczalnych odchyłek wykonania sączka podłużnego, wymienionych w p. 5.8,
– prawidłowość wykonania podsypki, zgodnie z p. 5.3,
– poprawność ułożenia rurociągu drenarskiego, zgodnie z punktami 5.4 i 5.5,
– prawidłowość wykonania zasypki filtracyjnej, zgodnie z p. 5.62
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową sączka podłużnego jest - m (metr), zasypki drenażowej – m3 (metr sześcienny).
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Obmiar robót polega na określeniu rzeczywistej długości rurociągu drenarskiego, podstawowego i odgałęzień, w
tym dochodzących do zewnętrznej ściany czołowej wylotu drenu.
8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne.
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu dla sączka podłużnego podlega:
rów pod sączek,
podsypka rurociągu drenarskiego,
zasypanie rurociągu kolejnymi warstwami materiału filtracyjnego.
9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m sączka (wraz z 1m3 zasypki filtracyjnej) podłużnego obejmuje:










wyznaczenie robót w terenie,
dostarczenie materiałów,
wykopanie rowków w gruncie z wyrównaniem i ubiciem dna,
rozłożenie geowłókniny,
rozłożenie podsypki z zagęszczeniem,
ułożenie sączków z rurek drenarskich,
rozłożenie zasypki wraz z zagęszczeniem,
owinięcie geowłókniną,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Normy
PN-B-01100
PN-B-02480
PN-B-03264
PN-B-04100
PN-B-04115
PN-B-04492
PN-B-06714-15
PN-B-06714-28
PN-B-11113
PN-B-12040
PN-B-19701
PN-B-32250
BN-78/6354-12
BN-70/6716-02
BN-78/6741-07
BN-83/8836-02

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia
Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów
Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie
Materiały kamienne. Badanie gęstości pozornej, gęstości, porowatości i szczelności
Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości kamienia na uderzenie (zwięzłości)
Grunty budowlane. Badania własności fizycznych. Oznaczanie wskaźnika wodoprzepuszczalności
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Ceramiczne rurki drenarskie
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
Materiały kamienne. Kamień łamany
Wyroby przemysłu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2 Inne dokumenty
Katalog powtarzalnych elementów drogowych. CBPBDiM „Transprojekt”, Warszawa 1979-1982.
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D-04.00.00. PODBUDOWA
D-04.01.01. Profilowanie i zagęszczanie podłoża
WSTĘP
Przedmiot STWiORB.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego.
1.2.
Zakres stosowania STWiORB.
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i realizacji robót
omawianego zadania opisanego w punkcie 1.1.
1.3.
Zakres robót objętych STWiORB.
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
STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
1.
1.1.

2.
MATERIAŁY
Nie występują.
3.
SPRZĘT
3.1.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2.
Sprzęt do wykonania robót.
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu:
 równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może dopuścić wykonanie koryta i
profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
 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 STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2.
Transport materiałów.
Nie dotyczy.
5.
WYKONANIE ROBÓT
5.1.
Ogólne zasady wykonania robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
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 STWiORB, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera.
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Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4.
5.4.
Profilowanie i zagęszczanie podłoża.
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń.
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5
cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy
grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych
rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1.
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania.
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.
Zagęszczeniu gruntu w poziomie dna wykopu powinno wynosić Is0,98 lub E255MPa przy E2/E1  2,2.
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od 20% do +10%.
Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w sposób
zaakceptowany przez Inżyniera.
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 STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2.
Badania w czasie robót.
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów.
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i wyprofilowanego
podłoża podaje tablica 2.
Tablica 2.

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża

Lp.

Wyszczególnienie badań
i pomiarów

Minimalna częstotliwość
badań i pomiarów

1

Szerokość koryta

10 razy na 1 km

2

Równość podłużna

co 20 m na każdym pasie ruchu

3

Równość poprzeczna

10 razy na 1 km

4

Spadki poprzeczne

*)

10 razy na 1 km

5

Rzędne wysokościowe

6

Ukształtowanie
planie *)

7

Zagęszczenie, wilgotność w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie
gruntu podłoża
rzadziej niż raz na 600 m2

osi

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

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy
wykonać w punktach głównych łuków poziomych
6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża).
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm.
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Równość koryta (profilowanego podłoża).
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN68/8931-04 [4].
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne.
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%.
6.2.5. Rzędne wysokościowe.
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie
powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie.
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  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%.
6.2.3.

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 STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2.
Jednostka obmiarowa.
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8.
ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, STWiORB 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 STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2.
Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
 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
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2.
PN-/B-06714-17
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
3.
BN-64/8931-02
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
4.
BN-68/8931-04
Drogi
samochodowe.
Pomiar
równości
nawierzchni
planografem i łatą
5.
BN-77/8931-12
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
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D-04.04.01. Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot STWiOR
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiOR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa naturalnego niezwiązanego.
1.2. Zakres stosowania STWiOR
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
które zostaną wykonane w ramach Kontraktu wymienionego w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiOR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i
odbiorem podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego, tj. ziarnistego materiału o określonym składzie ziarnowym, w
procesie technologicznym polegającym na odpowiednim zagęszczeniu przy optymalnej wilgotności kruszywa.
Mieszanka niezwiązana może być wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, kruszyw z recyklingu oraz
mieszanin tych kruszyw w określonych proporcjach.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał, zazwyczaj o określonym składzie ziarnowym (od d=0 do D), który jest
stosowany do wykonania podbudowy oraz warstw konstrukcji nawierzchni dróg. Mieszanka niezwiązana może być
wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w określonych proporcjach.
1.4.2. Kategoria – charakterystyczny poziom właściwości kruszywa lub mieszanki niezwiązanej, wyrażony, jako przedział
wartości lub wartość graniczna. Nie ma zależności pomiędzy kategoriami różnych właściwości.
1.4.3. Kruszywo – materiał ziarnisty stosowany w budownictwie, który może być naturalny, sztuczny lub z recyklingu.
1.4.4. Kruszywo naturalne – kruszywo ze złóż naturalnych pochodzenia mineralnego, które może być poddane wyłącznie
obróbce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowców naturalnych występujących w
przyrodzie, jak żwir, piasek, żwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skał, nadziarna żwirowego lub
otoczaków.
1.4.5. Kruszywo sztuczne – kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu przemysłowego
obejmującego obróbkę termiczną lub inną modyfikację. Do kruszywa sztucznego zalicza się w szczególności kruszywo z
żużli: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych.
1.4.6. Kruszywo z recyklingu – kruszywo powstałe w wyniku przeróbki materiału zastosowanego uprzednio w
budownictwie.
1.4.7. Kruszywo kamienne – kruszywo z mineralnych surowców jak żwir kruszony, mechanicznie rozdrobnione skały,
nadziarno żwirowe.
1.4.8. Kruszywo żużlowe z żużla wielkopiecowego – kruszywo składające się głównie ze skrystalizowanych krzemianów
lub glinokrzemianów wapnia i magnezu uzyskanych przez powolne schładzanie powietrzem ciekłego żużla
wielkopiecowego. Proces chłodzenia może odbywać się przy kontrolowanym dodawaniu wody. Chłodzony powietrzem
żużel wielkopiecowy twardnieje dzięki reakcji hydraulicznej lub karbonatyzacji.
1.4.9. Kruszywo żużlowe z żużla stalowniczego – kruszywo składające się głównie ze skrystalizowanego krzemianu
wapnia i ferrytu zawierającego CaO, SiO2, MgO oraz tlenek żelaza. Kruszywo otrzymuje się przez powolne schładzanie
powietrzem ciekłego żużla stalowniczego. Proces chłodzenia może odbywać się przy kontrolowanym dodawaniu wody.
1.4.10. Kategoria ruchu (KR1 ÷ KR6) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych
(100 kN) według „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”. Generalna Dyrekcja Dróg
Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 [24]
1.4.11. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) równym lub
większym niż 1 mm oraz D (górnego) większym niż 2 mm.
1.4.12. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d równym 0 oraz D równym 6,3
mm lub mniejszym.
1.4.13. Kruszywo o ciągłym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) – kruszywo stanowiące mieszankę kruszyw grubych i
drobnych, w której D jest większe niż 6,3 mm.
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1.4.14. Kruszywa słabe – kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do wykonywania warstw
nawierzchni drogowej lub podłoża ulepszonego, które charakteryzuje się różnicami w uziarnieniu przed i po 5-krotnym
zagęszczeniu metodą Proctora, przekraczającymi ± 8%. Uziarnienie kruszywa należy sprawdzać na sitach przewidzianych
do kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 i niniejszej STWiOR. O zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw słabych
decyduje największa różnica wartości przesiewów na jednym z sit kontrolnych.
1.4.15. Podłoże ulepszone – warstwa lub zespół warstw leżących pod konstrukcją nawierzchni drogowej w przypadku, gdy
podłoże gruntowe (grunt rodzimy lub nasypowy) nie spełnia warunku nośności i/lub mrozoodporności.
Podłoże ulepszone może zawierać następujące warstwy: mrozoochronną, odsączającą, odcinającą i wzmacniającą, a w
przypadku podłoża ulepszonego jednowarstwowego może ono spełniać funkcje wszystkich tych warstw jednocześnie.
1.4.16. Warstwa mrozoochronna – warstwa zapewniająca ochronę konstrukcji nawierzchni drogowej przed skutkami
oddziaływania mrozu.
1.4.17. Warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody, która mogłaby przedostać się do konstrukcji
nawierzchni drogowej. Jeżeli występuje w podłożu ulepszonym, jest warstwą najniżej położoną lub w przypadku
występującej warstwy odcinającej, ułożona jest bezpośrednią nad nią. Warstwa ta charakteryzuje się wystarczającą
przepuszczalnością po zagęszczeniu.
1.4.18. Symbole i skróty dodatkowe
% m/m procent masy,
NR
brak konieczności badania danej cechy,
CRB
kalifornijski wskaźnik nośności, %
SDV obszar uziarnienia, w którym powinna się mieścić krzywa uziarnienia mieszanki (S) deklarowana przez
dostawcę/producenta,
k
współczynnik filtracji, oznaczony wg ISO/TS 17892-11:2004 [21],
D15
wymiar boku oczka sita w mm, przez które przechodzi 15% (m/m) ziaren mieszanki, z której wykonano warstwę
podłoża lub nawierzchni,
d85
wymiar boku oczka sita w mm, przez które przechodzi 85% (m/m) ziaren gruntu podłoża,
d50
wymiar boku oczka sita w mm, przez które przechodzi 50% (m/m) ziaren gruntu podłoża,
O90
umowna średnica porów geowłókniny lub geotkaniny, odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu (podłoża),
zatrzymującego się na geowłókninie/geotkaninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru O90 powinna być
podawana przez producenta geowłókniny.
1.4.19. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiOR D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” [1], pkt 2.
2.2. Materiały do wykonania robót
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej.
2.2.2. Materiały wchodzące w skład mieszanki
–
–

Materiałami stosowanymi do wytwarzania mieszanek z kruszywa niezwiązanego są:
kruszywo,
woda do zraszania kruszywa. PN-EN 13242

2.2.3. Kruszywa
Do mieszanek można stosować następujące rodzaje kruszyw:
a) kruszywo naturalne lub sztuczne,
b) kruszywo z recyklingu,
c) połączenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) z określeniem proporcji kruszyw z a) i b) z dokładnością ± 5%
m/m.
Wymagania wobec kruszywa przedstawia tablica 1.
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Mieszanki o górnym wymiarze ziaren (D) większym niż 80 mm nie są objęte normą PN-EN 13285 [19] i niniejszą
STWiOR.
Tablica 1. Wymagania według WT-4 [ 22] i PN-EN 13242 [18] wobec kruszyw do mieszanek niezwiązanych
Skróty użyte w tablicy:

Kat.
–
kategoria
właściwości,
Dekl
–
wsk. – wskaźnik, wsp. – współczynnik, roz. -rozdział
Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwiązanych,
przeznaczonych do zastosowania w warstwie podbudowy pod
Metoda
nawierzchnią drogi obciążonej ruchem kategorii KR1 ÷ KR6
Właściwość
badania
kruszywa
Punkt
wg
Wymagania
PN-EN
13242
Zestaw sit #
4.1-4.2
0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63 i 90
mm (zestaw podstawowy plus zestaw 1)
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziarnienie
PN-EN
4.3.1
Kruszywo grube: kat. GC80/20, kruszywo drobne: kat.
933-1[7]
GF80, kruszywo o ciągłym uziarnieniu: kat. GA75.
Uziarnienie mieszanek kruszywa wg rysunków 1÷7
Ogólne granice i tolerancje uziarnienia PN-EN
4.3.2
Kat. GTCNR (tj. brak wymagania)
kruszywa grubego na sitach pośrednich
933-1 [7]
Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa
drobnego i kruszywa o ciągłym uziarnieniu

PN-EN
933-1 [7]

4.3.3

Kształt kruszywa grubego – maksymalne
wartości wskaźnika płaskości

PN-EN
933-3 [8]

4.4

Kruszywo drobne: kat. GTFNR (tj. brak wymagania),
kruszywo o ciągłym uziarnieniu: kat. GTANR (tj. brak
wymagania)
Kat. FINR (tj. brak wymagania)

Kształt kruszywa grubego – maksymalne
wartości wskaźnika kształtu
Kategorie procentowych zawartości ziaren o
powierzchni przekruszonej lub łamanych
oraz ziaren całkowicie zaokrąglonych w
kruszywie grubym
Zawartość pyłów w kruszywie grubym*)

PN-EN
933-4 [9]
PN-EN
933-5
[10]

4.4

Kat. SINR (tj. brak wymagania)

4.5

Kat. CNR (tj. brak wymagania)

PN-EN
933-1 [7]
PN-EN
933-1 [7]
-

4.6

PN-EN
1097-2 [12]
PN-EN
1097-1 [11]
PN-EN
1097-6,
roz. 7, 8 i 9
[13]
PN-EN
1097-6,
roz. 7, 8 i 9
[13]
PN-EN
1744-1 [16]
PN-EN
1744-1[16]
PN-EN
1744-1,
roz.
19.3
[16]
PN-EN
1744-1, p.
19.1 [16]
PN-EN
1744-1,
p.19.2 [16]
PN-EN
1744-3 [17]
-

5.2

Kat. fDekl (tj. masa frakcji przechodzącej przez sito 0,063
mm jest > 4)
Kat. fDekl (tj. masa frakcji przechodzącej przez sito 0,063
mm jest > 22)
Właściwość niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko
w mieszankach wg wymagań dla mieszanek
Kat. LANR (tj. brak wymagania)

PN-EN
1367-3 [15]
i PN-EN
1097-2 [12]
PN-EN
1367-1 [14]

7.2

Zawartość pyłów w kruszywie drobnym*)
Jakość pyłów
Odporność na rozdrabnianie kruszywa
grubego
Odporność na ścieranie kruszywa grubego
Gęstość ziaren

Nasiąkliwość

Siarczany rozpuszczalne w kwasie
Całkowita zawartość siarki
Stałość

objętości

żużla

stalowniczego

Rozpad krzemianowy w żużlu wielkopiecowym kawałkowym
Rozpad żelazawy w żużlu wielkopiecowym
kawałkowym
Składniki rozpuszczalne w wodzie
Zanieczyszczenia
Zgorzel słoneczna bazaltu

Mrozoodporność
wa 8/16 mm
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na

frakcji

kruszy-

4.6
4.7

5.3
5.4

Kat. MDEDeklarowana (tj. współczynnik mikro-Devala
>50))
Deklarowana

5.5 i
7.3.2

Kat. WcmNR (tj. brak wymagania)
kat. WA242**) (tj. maksymalna wartość nasiąkliwości
≤2% masy)

6.2

Kat. ASNR (tj. brak wymagania)

6.3

Kat. SNR (tj. brak wymagania)

6.4.2.1

Kat. V5 (tj. pęcznienie ≤ 5 % objętości). Dotyczy żużla z
klasycznego pieca tlenowego i elektrycznego pieca
łukowego

6.4.2.2

Brak rozpadu

6.4.2.3

Brak rozpadu

6.4.3

Brak substancji szkodliwych w stosunku do środowiska
wg odrębnych przepisów
Brak ciał obcych takich jak drewno, szkło i plastik,
mogących pogorszyć wyrób końcowy
Kat. SBLA Deklarowana (tj. wzrost współczynnika Los Angeles
po gotowaniu > 8%)

6.4.4

7.3.3

Skały magmowe i przeobrażone: kat. F4 (tj. zamrażanierozmrażanie ≤ 4% masy), skały osadowe: kat. F10,
kruszywa z recyklingu: kat. F10 (F25***)

Deklarowana,

Skład materiałowy

-

Istotne cechy środowiskowe

-

Zał. C

Deklarowany

Zał. C
pkt
C.3.4

Większość substancji niebezpiecznych określonych w
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie występuje
w źródłach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w
odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych należy
badać czy zawartość substancji niebezpiecznych nie
przekracza wartości dopuszczalnych wg odrębnych
przepisów
*)
Łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w wybranych krzywych granicznych
**) W przypadku, gdy wymaganie nie jest spełnione , należy sprawdzić mrozoodporność
***) Pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m

2.2.4. Woda do zraszania kruszywa
Do zraszania kruszywa należy stosować wodę nie zawierającą składników wpływających szkodliwie na mieszankę
kruszywa, ale umożliwiającą właściwe zagęszczenie mieszanki niezwiązanej.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 3.
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania ze
sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak:
a) mieszarki do wytwarzania mieszanki kruszywa, wyposażone w urządzenia dozujące wodę, które powinny zapewnić
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,
b) układarki lub równiarki do rozkładania mieszanki kruszywa niezwiązanego,
c) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania mieszanki,
d) zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne, do stosowania w miejscach trudno dostępnych.
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Materiały sypkie (kruszywa) można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.
Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robót
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. W przypadku braku
wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w
załącznikach.
Podstawowe czynności przy wykonaniu robót obejmują:
1. roboty przygotowawcze,
2. projektowanie mieszanki,
3. odcinek próbny,
4. wbudowanie mieszanki,
5. roboty wykończeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, lub wskazań Inżyniera:
– ustalić lokalizację robót,
– przeprowadzić obliczenia i pomiary niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych
wysokościowych,
– usunąć przeszkody utrudniające wykonanie robót,
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– wprowadzić oznakowanie drogi na okres robót,
– zgromadzić materiały i sprzęt potrzebne do rozpoczęcia robót.
5.6. Przygotowanie podłoża gruntowego
Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w STWiOR D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem
i zagęszczeniem podłoża” [4] i STWiOR D-02.00.00 „Roboty ziemne” [3]. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i ST.
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża gruntowego
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.
Rodzaj sprzętu należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudności jego
odspojenia.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce uzgodnione z Inżynierem.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany,
niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem warstwy.
Po wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoże (koryto) powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Jeśli uległo ono
nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po
osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw.
5.7. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach,
gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarki (wytwórnie mieszanek kruszywa) stacjonarne lub mobilne
powinny zapewnić ciągłość produkcji zgodną z receptą laboratoryjną.
Ze względu na konieczność zapewnienia mieszance jednorodności nie zaleca się wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczególnych frakcji kruszywa na drodze.
Przy produkcji mieszanki kruszywa należy prowadzić zakładową kontrolę produkcji mieszanek niezwiązanych,
zgodnie z WT-4 [22] załącznik C, a przy dostarczaniu mieszanki przez producenta/dostawcę należy stosować się do zasad
deklarowania w odniesieniu do zakresu uziarnienia podanych w WT-4 [22] załącznik B.
5.8. Wbudowanie mieszanki kruszywa
Mieszanka kruszywa niezwiązanego po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. Zaleca się w tym celu korzystanie z transportu
samochodowego z zabezpieczoną (przykrytą) skrzynią ładunkową.
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana metodą zmechanizowaną przy użyciu zalecanej, elektronicznie
sterowanej, rozkładarki, która wstępnie może zagęszczać układaną warstwę kruszywa. Rozkładana warstwa kruszywa
powinna być jednakowej grubości, takiej aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej.
Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Jeżeli układana konstrukcja składa
się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera.
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej
według próby Proctora. Mieszanka o większej wilgotności powinna zostać osuszona przez mieszanie i napowietrzanie, np.
przemieszanie jej mieszarką, kilkakrotne przesuwanie mieszanki równiarką. 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.
Rozścieloną mieszankę kruszywa należy sprofilować równiarką lub ciężkim szablonem, do spadków
poprzecznych i pochyleń podłużnych ustalonych w dokumentacji projektowej. W czasie profilowania należy wyrównać
lokalne wgłębienia.
5.9. Zagęszczanie mieszanki kruszywa
Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa należy rozpocząć jej zagęszczanie, które należy kontynuować aż do
osiągnięcia wymaganego w ST wskaźnika zagęszczenia.
Warstwę kruszywa niezwiązanego należy zagęszczać walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gładkimi.
Kruszywo o przewadze ziaren grubych zaleca się zagęszczać najpierw walcami ogumionymi, a następnie walcami
wibracyjnymi. Kruszywo o przewadze ziaren drobnych zaleca się zagęszczać najpierw walcami ogumionymi, a następnie
gładkimi. W miejscach trudno dostępnych należy stosować zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne itp.
Zagęszczenie powinno być równomierne na całej szerokości warstwy.
Zaleca się, aby grubość zagęszczanej warstwy nie przekraczała przy walcach statycznych gładkich 25 cm, a przy
walcach ogumionych lub wibracyjnych 30 cm.
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5.10. Utrzymanie wykonanej warstwy
Zagęszczona warstwa, przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli po
wykonanej warstwie będzie się odbywał ruch budowlany, to Wykonawca jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia,
spowodowane przez ten ruch.
5.11. Roboty wykończeniowe
Roboty wykończeniowe, zgodne z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami Inżyniera dotyczą prac
związanych z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak:
– odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych,
– uzupełnienie zniszczonych w czasie robót istniejących elementów drogowych lub terenowych,
 roboty porządkujące otoczenie terenu robót,
 usunięcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robót.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację
zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),
 wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót, obejmujące wszystkie właściwości określone w tablicy
1 niniejszej STWiOR.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 3.
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót
Lp.

Wyszczególnienie robót

Częstotliwość badań

Wartości dopuszczalne

1

Lokalizacja i zgodność granic terenu
1 raz
robót z dokumentacją projektową

2

Roboty przygotowawcze

Ocena ciągła

Wg pktu 5.3

3

Właściwości kruszywa

Dla każdej partii kruszywa i przy
każdej zmianie kruszywa

Wg tablicy 1

4

Uziarnienie mieszanki

2 razy na dziennej
Wg tablicy 2
działce roboczej

5

Wilgotność mieszanki

Jw.

Jw.

6

Zawartość pyłów w mieszance

Jw.

Jw.

7

Zawartość nadziarna w mieszance

Jw.

Jw.

8

Wrażliwość mieszanki na mróz, wskaźnik
Jw.
piaskowy

Jw.

9

Zawartość wody w mieszance

Jw.

Jw.

10

Wartość CBR po zagęszczeniu mieszanki

10 próbek
na 10 000 m2

Jw.

11

Inne właściwości mieszanki

Wg ustalenia Inżyniera

Jw.

12

Cechy środowiskowe

Wg ustalenia Inżyniera

Jw.

13

Roboty wykończeniowe

Ocena ciągła

Wg pktu 5.11

Wg pktu 5
i dokumentacji projektowej

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych warstwy z mieszanki
niezwiązanej podaje tablica 4.
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Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych

1

Wyszczególnienie
pomiarów
Szerokość warstwy

2
3
4

Równość podłużna
Równość poprzeczna
Spadki poprzeczne *)

5
6

Rzędne wysokościowe
Ukształtowanie osi w planie *)

7

Grubość warstwy

Lp.

badań

i

Minimalna częstotliwość
badań i pomiarów
Dopuszczalne odchyłki
+10 cm, -5 cm (różnice od
szerokości projektowej)
Wg [23]
Wg [23]
Wg [23]
Wg [23]
10 razy na 1 km
± 0,5% (dopuszczalna tolerancja
od spadków projektowych)
Wg [23]
Wg [23]
Co 100 m
Przesunięcie
od
osi
projektowanej ± 5 cm
w 3 punktach na działce Różnice
od
grubości
roboczej, lecz nie rzadziej projektowanej +10%,
niż raz na 2000 m2
15%
10 razy na 1 km

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków
poziomych.
6.5. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności
Należy wykonać pomiary nośności podłoża, wg metody obciążeń płytowych, aparaturą typu VSS zgodnie z normą PN-S02205:1998, przy czym za zgodą Inspektora dopuszcza się wykonywanie pomiarów za pomocą lekkiej płyty dynamicznej.
Warstwa powinna spełniać wymagania dotyczące nośności mierzonej wtórnym modułem odkształcenia zgodnie z
zaleceniami producenta systemu nawierzchni, około E2  50MPa dla nawierzchni poliuretanowych i z traw syntetycznych.
Zagęszczenie należy uznać za prawidłowe wtedy, gdy E2/E1  2,2.
Pod nawierzchniami poliuretanowymi wartość wtórnego modułu odkształcenia odgrywa mniejszą rolę, przy
przeprowadzaniu badań należy zwrócić uwagę na prawidłowe zagęszczenie wbudowywanych warstw. Zagęszczenie należy
uznać za prawidłowe wtedy, gdy E2/E1  2,2.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej











Cena wykonania jednostki obmiarowej (1 m2) obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
dostarczenie materiałów i sprzętu,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
rozłożenie mieszanki,
zagęszczenie mieszanki,
utrzymanie warstwy w czasie robót,
przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań,
uporządkowanie terenu robót i jego otoczenia,
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 roboty wykończeniowe,
 odwiezienie sprzętu.
Wszystkie roboty powinny być wykonane według wymagań dokumentacji projektowej, ST, specyfikacji
technicznej i postanowień Inżyniera.
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiOR obejmuje:
 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i
są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robót itd.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
7.

PN-EN 933-1

8.

PN-EN 933-3

9.

PN-EN 933-4

10.

PN-EN 933-5

11.

PN-EN 1097-1

12.

PN-EN 1097-2

13.

PN-EN 1097-6

14.

PN-EN 1367-1

15.

PN-EN 1367-3

16.
17.

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-3

18.

PN-EN 13242

19.
20.

PN-EN 13285
PN-EN 13286-2

Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu
ziarnowego – Metoda przesiewania
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren
za pomocą wskaźnika płaskości
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren
– Wskaźnik kształtu
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej
zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub
łamania kruszyw grubych
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie
odporności na ścieranie (mikro-Deval)
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody
oznaczania odporności na rozdrabnianie
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6:
Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą
gotowania
Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna
Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 3: Przygotowanie
wyciągów przez wymywanie kruszyw
Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
Mieszanki niezwiązane – Wymagania
Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 2:
Metody określania gęstości i zawartości wody – Zagęszczanie metodą
Proctora

10.2. Inne dokumenty
22.

23.
24.

Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. WT-4 2010. Wymagania techniczne (zalecone do stosowania w
specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach krajowych wg zarządzenia nr 102 GDDKiA z dnia
19.11.2010 r.)
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych –
Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997

D-04.04.02. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot STWiOR
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiOR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego niezwiązanego.
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1.2. Zakres stosowania STWiOR
Specyfikacja techniczna (STWiOR) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót które zostaną wykonane w ramach Kontraktu wymienionego w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiOR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i
odbiorem podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego, tj. ziarnistego materiału o określonym składzie, w procesie
technologicznym, polegającym na odpowiednim zagęszczeniu przy optymalnej wilgotności mieszanki.
Specyfikacja odnosi się do wykonania warstwy podbudowy zasadniczej lub warstwy wyrównawczej z kruszywa łamanego
niezwiązanego.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał, zazwyczaj o określonym składzie ziarnowym (od d=0 do D), który jest
stosowany do wykonania podbudowy oraz warstw konstrukcji nawierzchni dróg. Mieszanka niezwiązana może być
wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w określonych proporcjach.
1.4.2. Kategoria – charakterystyczny poziom właściwości kruszywa lub mieszanki niezwiązanej, wyrażony, jako przedział
wartości lub wartość graniczna. Nie ma zależności pomiędzy kategoriami różnych właściwości.
1.4.3. Kruszywo – materiał ziarnisty stosowany w budownictwie, który może być naturalny, sztuczny lub z recyklingu.
1.4.4. Kruszywo naturalne – kruszywo ze złóż naturalnych pochodzenia mineralnego, które może być poddane wyłącznie
obróbce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowców naturalnych występujących w
przyrodzie, jak żwir, piasek, żwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skał, nadziarna żwirowego lub
otoczaków.
1.4.5. Kruszywo sztuczne – kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu przemysłowego
obejmującego obróbkę termiczną lub inną modyfikację. Do kruszywa sztucznego zalicza się w szczególności kruszywo z
żużli: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych.
1.4.6. Kruszywo z recyklingu – kruszywo powstałe w wyniku przeróbki materiału zastosowanego uprzednio w
budownictwie.
1.4.7. Kruszywo kamienne – kruszywo z mineralnych surowców jak żwir kruszony, mechanicznie rozdrobnione skały,
nadziarno żwirowe.
1.4.8. Kruszywo żużlowe z żużla wielkopiecowego – kruszywo składające się głównie ze skrystalizowanych krzemianów
lub glinokrzemianów wapnia i magnezu uzyskanych przez powolne schładzanie powietrzem ciekłego żużla
wielkopiecowego. Proces chłodzenia może odbywać się przy kontrolowanym dodawaniu wody. Chłodzony powietrzem
żużel wielkopiecowy twardnieje dzięki reakcji hydraulicznej lub karbonatyzacji.
1.4.9. Kruszywo żużlowe z żużla stalowniczego – kruszywo składające się głównie ze skrystalizowanego krzemianu
wapnia i ferrytu zawierającego CaO, SiO2, MgO oraz tlenek żelaza. Kruszywo otrzymuje się przez powolne schładzanie
powietrzem ciekłego żużla stalowniczego. Proces chłodzenia może odbywać się przy kontrolowanym dodawaniu wody.
1.4.10. Kategoria ruchu (KR1 ÷ KR6) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych
(100 kN) według „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”. Generalna Dyrekcja Dróg
Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 [24]
1.4.11. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) równym lub
większym niż 1 mm oraz D (górnego) większym niż 2 mm.
1.4.12. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d równym 0 oraz D równym 6,3
mm lub mniejszym.
1.4.13. Kruszywo o ciągłym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) – kruszywo stanowiące mieszankę kruszyw grubych i
drobnych, w której D jest większe niż 6,3 mm.
1.4.14. Kruszywa słabe – kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do wykonywania warstw
nawierzchni drogowej lub podłoża ulepszonego, które charakteryzuje się różnicami w uziarnieniu przed i po 5-krotnym
zagęszczeniu metodą Proctora, przekraczającymi ± 8%. Uziarnienie kruszywa należy sprawdzać na sitach przewidzianych
do kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 i niniejszej STWiOR. O zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw słabych
decyduje największa różnica wartości przesiewów na jednym z sit kontrolnych.
1.4.15. Podłoże ulepszone – warstwa lub zespół warstw leżących pod konstrukcją nawierzchni drogowej w przypadku, gdy
podłoże gruntowe (grunt rodzimy lub nasypowy) nie spełnia warunku nośności i/lub mrozoodporności.
Podłoże ulepszone może zawierać następujące warstwy: mrozoochronną, odsączającą, odcinającą i wzmacniającą, a w
przypadku podłoża ulepszonego jednowarstwowego może ono spełniać funkcje wszystkich tych warstw jednocześnie.
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1.4.16. Warstwa mrozoochronna – warstwa zapewniająca ochronę konstrukcji nawierzchni drogowej przed skutkami
oddziaływania mrozu.
1.4.17. Warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody, która mogłaby przedostać się do konstrukcji
nawierzchni drogowej. Jeżeli występuje w podłożu ulepszonym, jest warstwą najniżej położoną lub w przypadku
występującej warstwy odcinającej, ułożona jest bezpośrednią nad nią. Warstwa ta charakteryzuje się wystarczającą
przepuszczalnością po zagęszczeniu.
1.4.18. Podbudowa zasadnicza – warstwa zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstw wyżej leżących na warstwę
podbudowy pomocniczej lub podłoże.
1.4.19. Symbole i skróty dodatkowe
% m/m procent masy,
NR
brak konieczności badania danej cechy,
CRB
kalifornijski wskaźnik nośności, %
SDV obszar uziarnienia, w którym powinna się mieścić krzywa uziarnienia mieszanki (S) deklarowana przez
dostawcę/producenta,
k
współczynnik filtracji, oznaczony wg ISO/TS 17892-11:2004 [21],
D15
wymiar boku oczka sita w mm, przez które przechodzi 15% (m/m) ziaren mieszanki, z której wykonano warstwę
podłoża lub nawierzchni,
d85
wymiar boku oczka sita w mm, przez które przechodzi 85% (m/m) ziaren gruntu podłoża,
d50
wymiar boku oczka sita w mm, przez które przechodzi 50% (m/m) ziaren gruntu podłoża,
O90
umowna średnica porów geowłókniny lub geotkaniny, odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu (podłoża),
zatrzymującego się na geowłókninie/geotkaninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru O 90 powinna być
podawana przez producenta geowłókniny.
1.4.20. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” [1], pkt 2.
2.2. Materiały do wykonania robót
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST.
2.2.2. Materiały wchodzące w skład mieszanki
Materiałami stosowanymi do wytwarzania mieszanek z kruszywa niezwiązanego są kruszywo oraz woda do
zraszania warstw podbudowy.
2.2.3. Kruszywa
Do mieszanek można stosować kruszywa naturalne lub kruszywa sztuczne. Dla utwardzenia nawierzchni zjazdu z
ul. Sobieskiego do posesji nr 350 należy wykorzystać destrukt asfaltowy.
Wymagania wobec kruszywa do warstwy podbudowy zasadniczej przedstawia tablica 1
Tablica 1. Wymagania według WT-4 [24] i PN-EN 13242 [19] wobec kruszyw do mieszanek niezwiązanych w warstwie
podbudowy zasadniczej
Skróty użyte w tablicy: Kat. – kategoria właściwości, Dekl – Deklarowana, wsk. – wskaźnik, wsp. – współczynnik, roz. rozdział
Właściwość
kruszywa

Metoda
badania
wg

Zestaw sit #

-

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwiązanych, przeznaczonych
do zastosowania w warstwie podbudowy pod nawierzchnią drogi obciążonej
ruchem kategorii KR1 ÷ KR6
Punkt
Wymagania
PN-EN
13242
4.1-4.2
0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63 i 90 mm
(zestaw podstawowy plus zestaw 1)
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Wszystkie frakcje dozwolone
Kruszywo grube: kat. GC85/15, kruszywo drobne: kat. GF85,
kruszywo o ciągłym uziarnieniu: kat. GA85.
Uziarnienie mieszanek kruszywa wg rysunków 1÷3
Kat. GTCNR (tj. brak wymagania)

Uziarnienie

PN-EN
933-1[8]

4.3.1

Ogólne granice i tolerancje
uziarnienia kruszywa grubego na
sitach pośrednich
Tolerancje typowego uziarnienia
kruszywa drobnego i kruszywa o
ciągłym uziarnieniu
Kształt kruszywa grubego –
maksymalne wartości wskaźnika
płaskości
Kształt kruszywa grubego –
maksymalne wartości wskaźnika
kształtu
Kategorie procentowych zawartości
ziaren o powierzchni przekruszonej
lub
łamanych
oraz
ziaren
całkowicie
zaokrąglonych
w
kruszywie grubym
Zawartość pyłów w kruszywie
grubym*)
Zawartość pyłów w kruszywie
drobnym*)
Jakość pyłów

PN-EN
933-1 [8]

4.3.2

PN-EN
933-1 [8]

4.3.3

Kruszywo drobne: kat. GTFNR (tj. brak wymagania), kruszywo
o ciągłym uziarnieniu: kat. GTANR (tj. brak wymagania)

PN-EN
933-3 [9]

4.4

Kat. FINR (tj. brak wymagania)

PN-EN
933-4 [10]

4.4

Kat. SINR (tj. brak wymagania)

PN-EN
933-5 [11]

4.5

Kat. CNR (tj. brak wymagania)

PN-EN
933-1 [8]
PN-EN
933-1 [8]
-

4.6

Odporność
na
rozdrabnianie
kruszywa grubego
Odporność na ścieranie kruszywa
grubego
Gęstość ziaren

PN-EN
1097-2 [13]
PN-EN
1097-1 [12]
PN-EN 10976, roz. 7, 8 i 9
[14]
PN-EN 10976, roz. 7, 8 i 9
[14]
PN-EN
1744-1 [17]
PN-EN
1744-1 [17]
PN-EN 17441, roz. 19.3
[17]
PN-EN 17441, p. 19.1 [17]
PN-EN 17441, p.19.2[17]
PN-EN 17443 [18]
-

5.2
5.3

Kat. fDekl (tj. masa frakcji przechodzącej przez sito 0,063 mm
jest > 4)
Kat. fDekl (tj. masa frakcji przechodzącej przez sito 0,063 mm
jest > 22)
Właściwość niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko w
mieszankach wg wymagań dla mieszanek
Kat. LA50 (tj. maksymalna wartość współczynnika Los Angeles
≤ 50)
Kat. MDEDeklarowana (tj. współczynnik mikro-Devala >50))

5.4

Deklarowana

5.5 i
7.3.2
6.2

Kat. WcmNR (tj. brak wymagania)
kat. WA242**) (tj. maksymalna
≤ 2% masy)
Kat. ASNR (tj. brak wymagania)

6.3

Kat. SNR (tj. brak wymagania)

6.4.2.1

Kat. V5 (tj. pęcznienie ≤ 5 % objętości). Dotyczy żużla z
klasycznego pieca tlenowego i elektrycznego pieca łukowego

6.4.2.2

Brak rozpadu

6.4.2.3

Brak rozpadu

6.4.3

PN-EN 13673[16] i PNEN
1097-2
[13]
PN-EN 13671 [15]

7.2

Brak substancji szkodliwych w stosunku do środowiska wg
odrębnych przepisów
Brak ciał obcych takich jak drewno, szkło i plastik, mogących
pogorszyć wyrób końcowy
Kat. SBLA (tj. wzrost współczynnika Los Angeles po gotowaniu
≤ 8%)

Nasiąkliwość

Siarczany rozpuszczalne w kwasie
Całkowita zawartość siarki
Stałość
objętości
stalowniczego

żużla

Rozpad krzemianowy w żużlu
wielko- piecowym kawałkowym
Rozpad
żelazawy
w
żużlu
wielkopieco- wym kawałkowym
Składniki rozpuszczalne w wodzie
Zanieczyszczenia
Zgorzel słoneczna bazaltu

Mrozoodporność na frakcji kruszywa 8/16 mm

4.6
4.7

6.4.4

wartość

nasiąkliwości

Skały magmowe i przeobrażone: kat. F4 (tj. zamrażanierozmrażanie ≤ 4% masy), skały osadowe: kat. F10, kruszywa z
recyklingu: kat. F10 (F25***)
Skład materiałowy
Zał. C
Deklarowany
Istotne cechy środowiskowe
Zał. C
Większość substancji niebezpiecznych określonych w
pkt
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie występuje w
C.3.4
źródłach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w
odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych należy badać
czy zawartość substancji niebezpiecznych nie przekracza
wartości dopuszczalnych wg odrębnych przepisów
*) Łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w wybranych krzywych granicznych
**) W przypadku, gdy wymaganie nie jest spełnione , należy sprawdzić mrozoodporność
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7.3.3

***) Pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m

2.2.4. Woda do zraszania kruszywa
Do zraszania kruszywa należy stosować wodę nie zawierającą składników wpływających szkodliwie na mieszankę
kruszywa, ale umożliwiającą właściwe zagęszczenie mieszanki niezwiązanej.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 3.
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania ze
sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak:
– mieszarki do wytwarzania mieszanki kruszywa, wyposażone w urządzenia dozujące wodę, które powinny zapewnić
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,
– układarki lub równiarki do rozkładania mieszanki kruszywa niezwiązanego,
– walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania mieszanki,
– zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne, do stosowania w miejscach trudno dostępnych.
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, STWiOR, instrukcjach
producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Materiały sypkie (kruszywa) można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.
Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robót
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i STWiOR. W przypadku braku
wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w
załącznikach.
Podstawowe czynności przy wykonaniu robót obejmują:
1. roboty przygotowawcze,
2. projektowanie mieszanki,
3. odcinek próbny,
4. wbudowanie mieszanki,
5. roboty wykończeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazań Inżyniera:
– ustalić lokalizację robót,
– przeprowadzić obliczenia i pomiary niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych
wysokościowych,
– usunąć przeszkody utrudniające wykonanie robót,
– wprowadzić oznakowanie drogi na okres robót,
– zgromadzić materiały i sprzęt potrzebne do rozpoczęcia robót.
5.4. Projektowanie mieszanki kruszywa niezwiązanego
5.4.1. Postanowienia ogólne
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy Inżynierowi do
akceptacji projekt składu mieszanki kruszywa niezwiązanego oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych
składników i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez Inżyniera.
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Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki oraz ilości wody. Procedura projektowa
powinna być oparta na próbach laboratoryjnych i/lub polowych przeprowadzonych na tych samych składnikach, z tych
samych źródeł i o takich samych właściwościach, jak te które będą stosowane do wykonania podbudowy.
Skład mieszanki projektuje się zgodnie z wymaganiami wobec mieszanek niezwiązanych do podbudowy,
określonych w tablicy 4. Wartości graniczne i tolerancje zawierają rozrzut wynikający z pobierania i dzielenia próbki,
przedział ufności (precyzja w porównywalnych warunkach) oraz nierównomierności warunków wykonawczych.
Mieszanki kruszyw powinny być tak produkowane i składowane, aby wykazywały zachowanie jednakowych
właściwości, spełniając wymagania z tablicy 4. Mieszanki kruszyw powinny być jednorodnie wymieszane i powinny
charakteryzować się równomierną wilgotnością. Kruszywa powinny odpowiadać wymaganiom tablicy 1, przy czym w
mieszankach wyprodukowanych z różnych kruszyw, każdy ze składników musi spełniać wymagania tablicy 1.
Przy projektowaniu mieszanek kruszyw z recyklingu można ustalać skład mieszanek, wzorując się na przykładach
podanych w załączniku 1.
5.4.2. Wymagania wobec mieszanek
Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do podbudowy zasadniczej, podane w tablicy 4, odnośnie
wrażliwości na mróz warstw z mieszanek kruszyw, dotyczą badania materiału po pięciokrotnym zagęszczeniu w aparacie
Proctora według PN-EN 13286-2 [21].
Istotne cechy środowiskowe
Zgodnie z dotychczasowymi doświadczeniami, dotyczącymi stosowania w drogownictwie mieszanek z kruszyw
naturalnych oraz gruntów, można je zaliczyć do wyrobów budowlanych, które nie oddziaływają szkodliwie na środowisko.
Większość substancji niebezpiecznych określonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie występuje w takich
mieszankach. W przypadku stosowania w mieszankach kruszyw w stosunku do których brak jest jeszcze ustalonych zasad,
np. kruszywa z recyklingu i kruszywa z pewnych odpadów przemysłowych, zaleca się zachowanie ostrożności.
Przydatność takich kruszyw, jeśli jest to wymagane, może być oceniona zgodnie z wymaganiami w miejscu ich
stosowania. W przypadkach wątpliwych należy uzyskać ocenę ekologiczną takiej mieszanki przez właściwe jednostki.
Wymagania wobec mieszanek
W tablicy 4 przedstawia się zbiorcze zestawienie wymagań wobec mieszanek kruszywa niezwiązanego w warstwie
podbudowy.
Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek kruszywa niezwiązanego w warstwie podbudowy
Skróty użyte w tablicy: Kat. – kategoria właściwości, wsk. – wskaźnik, wsp. – współczynnik

Właściwość
kruszywa
Uziarnienie mieszanek
Maksymalna zawartość pyłów:
Kat.UF
Minimalna zawartość pyłów:
Kat. LF
Zawartość nadziarna:
Kat.OC
Wymagania wobec uziarnienia
Wymagania wobec jednorodności uziarnienia
poszczególnych partii – porównanie z
deklarowaną przez producenta wartością (S)
Wymagania wobec jednorodności uziarnienia
na sitach kontrolnych – różnice w przesiewach
Wrażliwość na mróz; wskaźnik piaskowy
SE***), co najmniej
Odporność na rozdrabnianie (dotyczy frakcji
10/14 mm odsianej z mieszanki) wg PN-EN
1097-1 [12], kat. nie wyższa niż
Odporność na ścieranie (dotyczy frakcji 10/14
mm odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1
[12], kat. MDE
Mrozoodporność (dotyczy frakcji kruszywa
8/16 mm odsianej z mieszanki) wg PN-EN
1367-1 [15]
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Wymagania wobec mieszanek kruszywa niezwiązanego w warstwie podbudowy
pod nawierzchnią drogi obciążonej ruchem kategorii KR1 ÷ KR6
Punkt
Wymagania
PN-EN
13285
4.3.1
wg dokumentacji projektowej
4.3.2
Kat. UF12 (tj. masa frakcji przechodzącej przez sito 0,063 mm
powinna być ≤ 12%)
4.3.2
Kat. LFNR (tj. brak wymagań)

4.4.1
4.4.2

Kat. OC90 (tj. procent przechodzącej masy przez sito 1,4D*) powinien
wynosić 100%, a przechodzącej przez sito D**) powinien wynosić 9099%)
Krzywe graniczne uziarnienia według rys. 1÷3
Wg tab. 2

4.4.2

Wg tab. 3

4.5

40

4.3.3

Kat. LA40 (tj. współczynnik Los Angeles ≤ 40)

Deklarowana
Kat. F7 (tj. zamrażanie-rozmrażanie, procent masy ≤ 7)

Wartość CBR po zagęszczeniu do wskaźnika
zagęszczenia IS=1,0 i moczeniu w wodzie 96 h,
co najmniej
Wodoprzepuszczalność mieszanki w warstwie
odsączającej po zagęszczeniu metodą Proctora
do wskaźnika zagęszczenia IS=1,0; wsp. filtracji
”k”, co najmniej cm/s
Zawartość wody w mieszance zagęszczanej; %
(m/m) wilgotności optymalnej wg metody
Proctora
Inne cechy środowiskowe

≥ 60

4.5

Brak wymagań

80-100

4.5

Większość substancji niebezpiecznych określonych w dyrektywie
Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie występuje w źródłach kruszywa
pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw
sztucznych i odpadowych należy badać czy zawartość substancji
niebezpiecznych nie przekracza wartości dopuszczalnych wg
odrębnych przepisów

*)

Gdy wartości obliczone z 1,4D oraz d/2 nie są dokładnymi wymiarami sit serii ISO 565/R20, należy przyjąć następny
niższy wymiar sita. Jeśli D=90 mm należy przyjąć wymiar sita 125 mm jako wartość nadziarna.
**)
Procentowa zawartość ziaren przechodzących przez sito D może być większa niż 99% masy, ale w takich przypadkach
dostawca powinien zadeklarować typowe uziarnienie.
***)
Badanie wskaźnika piaskowego SE należy wykonać na mieszance po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora wg
PN-EN 13286-2 [21].
5.6. Podłoże pod podbudowę zasadniczą
Podłoże powinno być wyprofilowane, równe i czyste. Wszelkie wady podłoża należy usunąć w sposób uzgodniony
z Inżynierem.
5.7. Wytwarzanie mieszanki kruszywa na warstwę podbudowy zasadniczej
Wg D-04.04.01.
5.8. Wbudowanie mieszanki kruszywa
Wg D-04.04.01.
5.9. Zagęszczanie mieszanki kruszywa
Wg D-04.04.01.
5.10. Utrzymanie wykonanej warstwy
Wg D-04.04.01.
5.11. Impregnacja podbudowy zasadniczej
Jeśli nie przewiduje się układania warstwy ścieralnej bezpośrednio po zagęszczeniu podbudowy zasadniczej
można, po zaakceptowaniu przez Inżyniera, zaimpregnować podbudowę zasadniczą asfaltem 160/220 w ilości około 1,0
kg/m2, albo emulsją kationową z przysypaniem piaskiem gruboziarnistym w ilości około 5 kg/m2.
5.12. Roboty wykończeniowe
Wg D-04.04.01.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację
zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),
 wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót, obejmujące wszystkie właściwości określone w tablicy
1 niniejszej STWiOR.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 5.
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Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Wyszczególnienie robót
Częstotliwość badań
Lokalizacja i zgodność granic terenu
1 raz
robót z dokumentacją projektową
Roboty przygotowawcze
Ocena ciągła
Dla każdej partii kruszywa i
Właściwości kruszywa
przy każdej zmianie kruszywa
2 razy na dziennej działce
Uziarnienie mieszanki
roboczej
Wilgotność mieszanki
Jw.
Zawartość pyłów w mieszance
Jw.
Zawartość nadziarna w mieszance
Jw.
Wrażliwość mieszanki na mróz, wskaźnik
Jw.
piaskowy
Zawartość wody w mieszance
Jw.
10 próbek
Wartość CBR po zagęszczeniu mieszanki
na 10 000 m2
Inne właściwości mieszanki
Wg ustalenia Inżyniera
Cechy środowiskowe
Wg ustalenia Inżyniera
Roboty wykończeniowe
Ocena ciągła

Wartości dopuszczalne
Wg pktu 5
i dokumentacji projektowej
Wg pktu 5.3
Wg tablicy 1
Wg tablicy 4
Jw.
Jw.
Jw.
Jw.
Jw.
Jw.
Jw.
Jw.
Wg pktu 5.12

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy zasadniczej
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych warstwy z mieszanki
niezwiązanej podaje tablica 6.
Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych

1

Wyszczególnienie
pomiarów
Szerokość warstwy

2
3
4

Równość podłużna
Równość poprzeczna
Spadki poprzeczne *)

5
6
7

Rzędne wysokościowe
Ukształtowanie osi w planie *)
Grubość warstwy

Lp.

badań

i Minimalna częstotliwość
pomiarów
10 razy na 1 km

badań

i Dopuszczalne odchyłki

+10 cm, -5 cm (różnice od szerokości
projektowej)
Wg [21]
Wg [21]
Wg [21]
Wg [21]
10 razy na 1 km
± 0,5% (dopuszczalna tolerancja od spadków
projektowych)
Wg [21]
Wg [21]
Co 100 m
Przesunięcie od osi projektowanej ± 5 cm
w 3 punktach na działce roboczej, lecz Różnice od grubości projektowanej ±10%
nie rzadziej niż raz na 2000 m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków
poziomych.
6.5. Zagęszczenie oraz nośność podbudowy
Należy wykonać pomiary nośności podbudowy, wg metody obciążeń płytowych, aparaturą typu VSS zgodnie z normą PNS-02205:1998, przy czym za zgodą Inspektora dopuszcza się wykonywanie pomiarów za pomocą lekkiej płyty
dynamicznej. Warstwa powinna spełniać wymagania dotyczące nośności mierzonej wtórnym modułem odkształcenia
zgodnie z zaleceniami producenta systemu nawierzchni, około E2  70MPa dla nawierzchni poliuretanowych i z traw
syntetycznych.
Zagęszczenie należy uznać za prawidłowe wtedy, gdy E2/E1  2,2.
Pod nawierzchniami poliuretanowymi wartość wtórnego modułu odkształcenia odgrywa mniejszą rolę, przy
przeprowadzaniu badań należy zwrócić uwagę na prawidłowe zagęszczenie wbudowywanych warstw. Zagęszczenie należy
uznać za prawidłowe wtedy, gdy E2/E1  2,2.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 8.

Str. 70

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej (1 m2) obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robót,
 dostarczenie materiałów i sprzętu,
 przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą (ew. destruktu asfaltowego),
 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
 rozłożenie mieszanki,
 zagęszczenie mieszanki,
 utrzymanie warstwy w czasie robót, ew. impregnacja warstwy,
 przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań,
 uporządkowanie terenu robót i jego otoczenia,
 roboty wykończeniowe,
 odwiezienie sprzętu.
Wszystkie roboty powinny być wykonane według wymagań dokumentacji projektowej, STWiOR i postanowień
Inżyniera.
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiOR obejmuje:
 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i
są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robót itd.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
5.

PN-EN 933-1

6.

PN-EN 933-3

7.

PN-EN 933-4

8.

PN-EN 933-5

9.

PN-EN 1097-1

10.

PN-EN 1097-2

11.

PN-EN 1097-6

12.

PN-EN 1367-1

13.

PN-EN 1367-3

14.
15.

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-3

16.

PN-EN 13242

17.
18.

PN-EN 13285
PN-EN 13286-2

Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego –
Metoda przesiewania
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za
pomocą wskaźnika płaskości
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren –
Wskaźnik kształtu
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej zawartości
ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw
grubych
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie odporności
na ścieranie (mikro-Deval)
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody oznaczania
odporności na rozdrabnianie
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6: Oznaczanie
gęstości ziarn i nasiąkliwości
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania
Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna
Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 3: Przygotowanie wyciągów przez
wymywanie kruszyw
Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
Mieszanki niezwiązane – Wymagania
Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 2: Metody
określania gęstości i zawartości wody – Zagęszczanie metodą Proctora

Str. 71

19.

PN-EN 13286-47

Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 47: Metody badań
dla określenia nośności, kalifornijski wskaźnik nośności CBR, natychmiastowy
wskaźnik nośności i pęcznienia liniowego

10.2. Inne dokumenty
20.

21.
22.

Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. WT-4 2010. Wymagania techniczne (zalecone do stosowania w
specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach krajowych wg zarządzenia nr 102 GDDKiA z dnia
19.11.2010 r.)
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych –
Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997
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D-05.00.00. NAWIERZCHNIA
D-05.03.23a. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz
placów i chodników
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i realizacji robót omawianego
zadania opisanego w punkcie 1.1
1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i
odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy ścieralnej
nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub
dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów.
1.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, charakteryzujący się stałym
lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 m.
1.4.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę.
1.4.4. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów nie
przeznaczonych do komunikacji.
1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami
wypełniającymi.
1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia odkształceń
temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi.
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” [5] pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach dróg, ulic,
chodników itp. określa PN-EN 1338 [2] w sposób przedstawiony w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na zewnętrznych
nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu
Lp.

Cecha

1

Kształt i wymiary

1.1

Dopuszczalne odchyłki w mm od
zadeklarowanych wymiarów kostki,
grubości
< 100 mm
≥ 100 mm

Załącznik
normy

Wymaganie

C

Długość szerokość grubość
±2
±3

±2
±3

±3
±4

Różnica pomiędzy dwoma pomiarami
grubości, tej samej
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kostki, powinna
być ≤ 3 mm
1.2

Odchyłki płaskości i pofalowania
(jeśli maksymalne wymiary kostki
> 300 mm), przy długości pomiarowej
300 mm
400 mm

C

1,5
2,0

2

Właściwości fizyczne i mechaniczne

2.1

Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających (wg
klasy 3, zał. D)
Wytrzymałość na rozciąganie przy
rozłupywaniu

D

2.3

Trwałość (ze względu na wytrzymałość)

F

2.4

Odporność na ścieranie (wg klasy 3
oznaczenia H normy)

GiH

2.5

Odporność na poślizg/poślizgnięcie

I

3

Aspekty wizualne

3.1

Wygląd

J

3.2

Tekstura

J

3.3

Zabarwienie (barwiona może być
warstwa ścieralna lub cały element)

2.2

Maksymalna (w mm)
wypukłość

F

wklęsłość
1,0
1,5

Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0
kg/m2, przy czym każdy pojedynczy wynik < 1,5
kg/m2
Wytrzymałość charakterystyczna T ≥ 3,6 MPa.
Każdy pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i nie powinien
wykazywać obciążenia niszczącego mniejszego niż
250 N/mm długości rozłupania
Kostki mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość)
jeśli spełnione są wymagania pktu 2.2 oraz istnieje
normalna konserwacja
Pomiar wykonany na tarczy
szerokiej
ściernej, Böhmego,
wg zał. G normy – wg zał. H mormy –
badanie podstawowe
badanie alternatywne
≤ 23 mm
≤20 000mm3/5000 mm2
a)
jeśli górna powierzchnia kostki nie była
szlifo-wana lub polerowana – zadawalająca
odporność,
b)
jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości
odporności na poślizg/poślizgnięcie – należy
zadeklarować minimalną jej wartość pomierzoną
wg zał. I normy (wahadłowym przyrządem do
badania tarcia)
górna powierzchnia kostki nie powinna
mieć rys i odprysków,
b)
nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach
dwuwarstwowych,
c)
ewentualne wykwity nie są uważane za
istotne
a)
kostki z powierzchnią o specjalnej
teksturze – producent powinien opisać rodzaj
tekstury,
b)
tekstura lub zabarwienie kostki
powinny być porównane z próbką producenta,
zatwierdzoną przez odbiorcę,
c)
ewentualne różnice w jednolitości
tekstury lub zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we właściwościach
surowców i zmianach warunków twardnienia nie
są uważane za istotne
a)

W przypadku zastosowań kostki na powierzchniach innych niż przewidziano w tablicy 1 (np. na nawierzchniach
wewnętrznych nie narażonych na kontakt z solą odladzającą), wymagania wobec kostki należy odpowiednio dostosować
do ustaleń PN-EN-1338 [2].
Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników atmosferycznych,
światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który przy wypełnieniu spoin zaprawą cementowopiaskową nie może odbarwiać kostek). Zaleca się stosowanie środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w kostce,
np. tlenki żelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy stosować do barwienia: sadz i
barwników organicznych).
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawić się na powierzchni kostek w początkowym
okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych występujących w betonie i zanikają
w trakcie użytkowania w okresie do 2-3 lat.
W przypadku wykonywania nawierzchni bezpiecznych (gumowych, amortyzujących upadek), zastosowane materiały
muszą spełniac standardy normy EN 1177 – Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki, oraz posiadać atest
higieniczny PZH.
2.2.2. Składowanie kostek
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy czym
podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.
2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały:
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a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię
 mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania PN-EN 13242+A1:2010
[3], cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody odpowiadającej
wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4],
b) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
 zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 b),
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, powinno
odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.
Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, można przechowywać do: a) 10 dni w miejscach
zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym, b) terminu trwałości, podanego przez producenta, w
pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach oraz podłogach suchych i czystych. Cement dostarczony na paletach
magazynuje się razem z paletami, z dopuszczalną wysokością 3 szt. palet. Cement niespaletowany układa się w stosy
płaskie o liczbie warstw 12 (dla worków trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje się w magazynach
specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego załadowania i wyładowania.
2.5.

Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki brukowej

Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadać wymaganiom właściwej
STWiORB D-04.04.02 lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inżyniera.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się:
a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach,
b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia; urządzenie to, po
skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka
szczotkami.
Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą).
Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną
elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży.
Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom właściwych STWiORB,
wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PN i BN, wytycznym IBDiM) względnie opracowanym ST
zaakceptowanym przez Inżyniera.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 4.
4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi po
osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny być
zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 5.
5.2. Podłoże i koryto
Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową.
Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami.
Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową.
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5.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub ST.
Konstrukcja nawierzchni obejmuje ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce
piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie wykonanej wg wymagań zawartych w STWiORB D-04.04.02.
5.4. Podsypka
Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub ST.
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu
35 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od
zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  1 cm.
Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod nawierzchnią z kostki.
Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej
podbudowie, przy zachowaniu:
 współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
 wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie
rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie
podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka
powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami
wibracyjnymi.
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni należy ją
polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może
wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m.
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania
cementu w podsypce.
5.5. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.5.1.

Warunki atmosferyczne

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze
otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w
granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o
złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.).
Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia.
5.5.2. Ułożenie nawierzchni z kostek
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym
fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne
odcienie wybranego koloru kostki.
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka
zagęszcza się.
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna
trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek
ściekowych (ścieków).
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe
wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W
przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na
budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.).
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie
około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na
stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i
usunąć wraz z podsypką.
5.5.3. Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku
poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdłużnym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe.
5.5.4. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.5.5.1. Spoiny

Str. 76

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy dłuższymi
bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45°, a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał
kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni.
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą wymagania pktu 2.3 d),
jeśli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowej.
Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po
obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi.
Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej wystarczającą
płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub
rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona
wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami.
Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem nią szczeliny
dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp.
Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić; szczególnie dotyczy
to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania.
5.5.5.2. Szczeliny dylatacyjne
W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą cementowopiaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach zgodnych z dokumentacją projektową
lub ST względnie nie większych niż co 8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie przez nie
przemieszczeń wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza niż 8
mm. Szczeliny te powinny być wypełnione trwale zalewami i masami określonymi w pkcie 2.3 e).
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w których występuje zmiana
sztywności podłoża (np. nad przepustami, przy przyczółkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie
itp.). Zaleca się wykonywać szczeliny podłużne przy ściekach wzdłuż jezdni.
5.6. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku bezpośrednio
po jej wykonaniu.
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-piaskową, po
jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15 oC) do
3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),
 wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 2,
 sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót
Lp.

Wyszczególnienie
badań i pomiarów

1
2

Sprawdzenie podłoża i koryta
Sprawdzenie ew. podbudowy

3

4

Częstotliwość badań

Wartości dopuszczalne

Wg STWiORB D-04.01.01 [6]
Wg STWiORB, norm, wytycznych,
wymienionych w pkcie 5.4
Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg STWiORB D-08.01.01a [13];
D-08.01.02 [14]; D-08.03.01 [15];
D-08.05.00 [16]
Sprawdzenie podsypki (przymiarem Bieżąca kontrola w 10 punktach Wg pktu 5.6; odchyłki
liniowym lub metodą niwelacji)
dziennej działki roboczej: grubości, projektowanej grubości 1 cm
spadków i cech konstrukcyjnych w
porównaniu
z
dokumentacją

od
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5

projektową i specyfikacją
kostki
Sukcesywnie na każdej działce
roboczej
Co 100 m i we wszystkich punktach
charakterystycznych
Co 25 m w osi i przy krawędziach oraz
we
wszystkich
punktach
charakterystycznych
równość w profilu podłużnym łatą Jw.
czterometrową)
równość w przekroju poprzecznym Jw.
(sprawdzona łatą profilową z
poziomnicą i pomiarze prześwitu
klinem
cechowanym
oraz
przymiarem liniowym względnie
metodą niwelacji)
spadki poprzeczne (sprawdzone Jw.
metodą niwelacji)
szerokość nawierzchni (sprawdzona Jw.
przymiarem liniowym)
szerokość i głębokość wypełnienia W 20 punktach charakterystycznych
spoin i szczelin (oględziny i pomiar dziennej działki roboczej
przymiarem
liniowym
po
wykruszeniu dług. 10 cm)
sprawdzenie koloru kostek i desenia Kontrola bieżąca
ich ułożenia

Badania wykonywania nawierzchni z
a) zgodność
z
dokumentacją
projektową
b) położenie osi w planie (sprawdzone
geodezyjnie)
c) rzędne wysokościowe (pomierzone
instrumentem pomiarowym)
d)
e)

f)
g)
h)

i)

Przesunięcie od osi projektowanej
do 2 cm
Odchylenia:
+1 cm; -2 cm
Nierówności do 8 mm
Prześwity między łatą
wierzchnią do
8 mm

a

po-

Odchyłki
od
dokumentacji
projektowej do 0,3%
Odchyłki
od
szerokości
projektowanej do 5 cm
Wg pktu 5.7.5

Wg dokumentacji projektowej lub
decyzji Inżyniera

6.4. Badania wykonanych robót
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni
Lp.

Wyszczególnienie badań i pomiarów

1

Sprawdzenie
wyglądu
zewnętrznego Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, prawidłowości
nawierzchni, krawężników, obrzeży, ścieków desenia, kolorów kostek, spękań, plam, deformacji, wy-kruszeń,
spoin i szczelin
Badanie położenia osi nawierzchni w planie
Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25 m i w punktach
charakterystycznych (dopuszczalne przesunięcia wg tab. 2, lp. 5b)
Rzędne wysokościowe, równość podłużna i Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych (wg metod
poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokość
i dopuszczalnych wartości podanych w tab. 2, lp. od 5c do 5g)
Rozmieszczenie i szerokość spoin i szczelin w Wg pktu 5.5 i 5.7.5
nawierzchni,
pomiędzy
krawężnikami,
obrzeżami, ściekami oraz wypełnienie spoin i
szczelin

2
3
4

Sposób sprawdzenia

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
Jednostki obmiarowe robót towarzyszących budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (podbudowa,
obramowanie itp.) są ustalone w odpowiednich STWiORB wymienionych w pktach 5.4 i 5.5.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne.
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,
ewentualnie wykonanie podbudowy,
ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki,
wykonanie podsypki pod nawierzchnię,
ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych.
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] oraz
niniejszej STWiORB.






9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej












Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej i kostki gumowej (bezpiecznej) obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,
dostarczenie materiałów i sprzętu,
wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
wykonanie podsypki,
ułożenie i ubicie nowych kostek brukowych,
wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
pielęgnację nawierzchni,
przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzętu.

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiORB obejmuje:
 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i
są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robót itd.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1.

PN-EN 197-1:2002

2.
3.

PN-EN 1338:2005
PN-EN
13242+A1:2010

4.

PN-EN 1008:2004

Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu
powszechnego użytku
Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań
Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie przejściowym
można stosować PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek)
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów
produkcji betonu
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D-06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
D-06.01.01. Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót
budowlanych związanych z umocnieniem skarp płytami ażurowymi.
1.2. Zakres stosowania STWiORB.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z dostarczeniem na budowę i
ułożeniem prefabrykatów ażurowych umocnienia skarp i stożków przy obiektach inżynierskich.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi normami i przepisami zawartymi w pkt.10
niniejszej STWiORB oraz z określeniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt.1.4.
1.4.1. Prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w zakładzie przemysłowym, który po zmontowaniu na budowie
stanowi umocnienie skarp i stożków przy obiektach inżynierskich.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania Ogólne".
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową,
STWiORB i poleceniami Inżyniera.
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt.2.
Jako materiał do umocnienia skarp należy zastosować prefabrykaty ażurowe.
Jako materiał służący do podsypania prefabrykatów betonowych należy zastosować piasek, humus i nasiona traw z
nawozem.
2.1. Prefabrykaty ażurowe
Wytrzymałość, kształt i wymiary elementów powinny być zgodne z Dokumentacja Projektową i STWiORB:

płyty ażurowe 60x40x8 cm
Elementy prefabrykowane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-06250.
Beton klasy B25 (C20/25) i B30 (C25/30) użyty do produkcji w/w elementów prefabrykowanych powinien
charakteryzować się:

nasiąkliwością poniżej 5%

ścieralnością na tarczy Boehmego 3-4 mm

mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodną z normą PN-B-06250.
Prefabrykaty powinny posiadać atest producenta. Powierzchnie elementów powinny być bez rys, pęknięć
i ubytków betonu. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i
krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości podanych w BN-80/6775-03/01.
2.2 Piasek na podsypkę
Piasek średnioziarnisty lub gruboziarnisty PN-B-11113
2.3. Zaprawa cementowo - piaskowa
Zaprawa do wypełniania spoin wg PN-90/B-14501.
2.4. Nawozy sztuczne
Nawozy sztuczne powinny być mieszanką zawierającą, co najmniej 10% azotu,15% kwasu ortofosforowego i 10%
węglanu potasowego albo podobnego składu zaakceptowanego przez Inżyniera.
3. SPRZĘT
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt.3.
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
właściwości wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych
oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien
uzyskać akceptację Inżyniera.
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi
w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem.
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również dysponować
sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego.
Wykonawca usunie na własny koszt z placu budowy sprzęt nieodpowiadający warunkom kontraktu
i wymaganiom sformułowanym w Dokumentacji Projektowej, STWIORB oraz wskazaniach Inżyniera.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt.4.
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania umocnienia powinny odbywać się tak, aby
zachować ich dobry stan techniczny.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt.5.
Wykonawca przed przystąpieniem do Robót przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót
oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty.
5.1. Układanie prefabrykatów ażurowych.
Elementy betonowe umocnienia należy układać na podsypce piaskowej o grubości 10 cm zgodnie
z projektowanym nachyleniem skarpy, wypełnienie spoin zaprawą piaskowo-cementową.
Otwory prefabrykatów należy wypełnić humusem i obsiać trawą. Należy zastosować nawóz przyspieszający wzrost trawy
Pielęgnacja i polewanie trawy przez następne 14 dni.
Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanymi dla umocnienia skarp i stożków są:
 prefabrykaty ażurowe do umocnienia skarp o wymiarach 60x40x8 wg „Katalogu powtarzalnych elementów
drogowych" karta 01.33.
Podłoże,
na
którym
układane
będą
elementy
prefabrykowane,
powinno
być
zagęszczone
do wskaźnika Is  1,0. Na przygotowanym podłożu należy ułożyć podsypkę cementowo-piaskową o stosunku 1:4 i zagęścić
do wskaźnika Is  1,0 o grubości zgodnej z Dokumentacją Projektową.
Elementy prefabrykowane należy układać z zachowaniem spadku podłużnego zgodnie z Dokumentacją Projektową.
Spoiny
pomiędzy
elementami
prefabrykowanymi
należy
wypełnić
zaprawą
cementowo-piaskową
o stosunku 1:2 na pełną głębokość i utrzymywać w stanie wilgotnym, przez co najmniej 7 dni.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne’, pkt.6.
Należy:
– sprawdzić jakość dostarczonych na plac budowy elementów do zabezpieczenia,
– kontrolować równość powierzchni pod układane umocnienie, sprawdzać faktyczny stosunek cementu do piasku w
podsypce, sprawdzić czy powierzchnia po ułożeniu prefabrykatów jest równa.,
– kontrolować sposób wypełnienia otworów prefabrykatu humusem i wysianie traw,
– kontrolować równość powierzchni skarp pod układane umocnienie, minimalny zakład sąsiadujących pasm oraz
kolejność układania pasm na skarpach,
Prace należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest metr kwadratowy (m2) powierzchni umocnienia.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt.8.
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru.
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane umocnienie należy uznać za zgodne z wymaganiami i projektem
technicznym. W przypadku niezgodności, choć jednego elementu Robót z wymaganiami Roboty uznaje się za niezgodne z
Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.9.
9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa ułożenia elementów betonowych uwzględnia:
– zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych czynników produkcji,
– zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających z przyjętej
technologii robót,
– uformowanie powierzchni skarpy,
– wykonanie i zagęszczenie podsypki piaskowej,
– wykonanie umocnienia,
– wypełnienie styków zaprawą piaskowo-cementową,
– wypełnienie otworów prefabrykatu humusem,
– wysianie trawy, użycie nawozu,
– pielęgnację powierzchni umocnienia,
– uporządkowanie miejsca pracy,
– wykonanie wszystkich niezbędnych badań i prób.
Cena uwzględnia odpady i materiały pomocnicze.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-84/B-04111
PN-88/B-04481
PN-88/B-06250
PN-90/B-14501
BN-87/6774-04
BN-80/6775-03/01
BN-80/6775-03/02
PN-B-11113

Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego.
Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.
Beton zwykły.
Zaprawy budowlane zwykłe.
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
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. Płyty drogowe
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek.

10.2. Inne dokumenty
Przepisy układania mat dostarczone przez Producenta.
Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych
Katalog Detali Mostowych – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 2002 r.
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D-07.00.00. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA
D-07.06.01. Montaż piłkochwytów i ogrodzenia
WSTĘP
Przedmiot STWiORB.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z montażem piłkochwytów wokół boiska.
1.2.
Zakres stosowania STWiORB.
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i realizacji robót omawianego
zadania opisanego w punkcie 1.1
1.3.
Zakres robót objętych STWiORB.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotyczące robót związanych z montażem
piłkochwytów.
1.4.
Określenia podstawowe.
Piłkochwyt (ogrodzenie)- przegroda fizyczna, zabezpieczająca wydostanie się piłek poza obręb boiska oraz zapewnienie
bezpieczeństwa obiektów usytuowanych przy boisku.
Siatka pleciona ślimakowa- siatka o oczkach kwadratowych, pleciona z płaskich spiral wykonanych z drutu okrągłego.
Siatka polipropylenowa bezwęzłowa- siatka o oczkach kwadratowych o grubości splotu 5,0 mm, amortyzuje uderzenia
piłek i nie przenosi gwałtownego obciążenia na słupy.
Stalowa linka usztywniająca- równomiernie skręcone splotki z drutu okrągłego tworzące linę stalową.
Wysokość ogrodzenia (piłkochwytu)- odległość między poziomem terenu a najwyższym punktem ogrodzenia.
Pozostałe stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
1.
1.1.

MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach
przedmiotowych, w przypadku braku normy- powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym
umownym warunkom. Do wykonania robót budowlanych, należy stosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową,
opisem technicznym i rysunkami.
2.2.
Rodzaje materiałów.
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzeń (piłkochwytów) są:
 Siatka ogrodzeniowa ślimakowa z drutu fi3,0 mm ocynkowana o wymiarze oczka 50x50 mm
 Siatka polipropylenowa bezwęzłowa o oczkach 80x80 mm i gr. 5 mm, montowana przy pomocy klamer, spinek i
karabińczyków, kolor siatki zbliżony do koloru słupów,
 Linka stalowa wzmacniająca powleczona ϕ5 mm,
 Słupki stalowe z profilu 80x80x4 mm, zakończone kapturkiem metalowym przyspawanym,
 Stężenia wykonane z profilu 80x80x4 mm (stężenia narożne- krzyżulce),
 Stężenia wykonane z profilu 50x50x4 mm (stężenia górne),
 Zaprawy typu PCC do naprawy istniejących podmurówek,
 Siatka z prętów zbrojeniowych klasy AIII-N do zbrojenia podmurówki wysokiej,
 Materiały do wykonania fundamentów betonowych, beton C25/30, chudy beton.
2.3.
Słupki i stężenia stalowe.
 Słupki ogrodzeń należy wykonać z profili stalowych o kształcie kwadratowym, zgodnie z dokumentacją
projektową, STWIORB lub wskazaniami Inżyniera. Dopuszcza się zastosowanie słupków okrągłych (jak
istniejące), pod warunkiem wcześniejszego ustalenia zmiany z Inspektorem oraz Projektantem,
 Należy stosować słupki stalowe o profilu 80x80 mm i grubości ścianki 4 mm, przy systemowych furtkach należy
zastosować profile 40x40 mm i grubości ścianki 3 mm, dopuszczalne odchyłki wymiarów zewnętrznych ±1,25%,
grubości ścianki ±15%.
 Stężenia należy wykonać z profili 50x50 mm i grubości ścianki 4 mm- stężenia górne, 80x80 mm i grubości
ścianki 4 mm- stężenia narożne (krzyżulce), dopuszczalne odchyłki wymiarów zewnętrznych ±1,25%, grubości
ścianki ±15%.
 Profile stalowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 10025-2 lub innej zaakceptowanej przez
Inżyniera.
2.
2.1.
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Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, zawalcowań i
naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające z procesu wytwarzania,
mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych.
 Końce słupków powinny być obcięte równo i prostopadle do osi profilu, zakończone przyspawanym kapturkiem
metalowym.
 Profile powinny być proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekraczać 1,5 mm na 1
m długości.
 Profile powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. S235JR).
 Profile powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie w opakowaniu uzgodnionym
ze składającym zamówienie. Powinny być cechowane indywidualnie. Cechowanie powinno co najmniej
obejmować: znak wytwórcy, znak stali i numer wytopu.
 Wszystkie profile należy zabezpieczyć antykorozyjnie oraz pomalować w kolorystyce RAL wg ustaleń z
Inwestorem (zalecana kolorystyka RAL 6005),
 Stężenia łączone ze słupkami poprzez przyspawanie.
 Słupki należy montować w fundamencie poprzez tuleje o wys. 1,05 m z profilu stalowego 90x90x3 mm do
głębokości 1,0 m dla słupków 80x80x4 mm
2.4.
Fundamenty.
 Dla montażu piłkochwytów przewidziano fundamenty o wymiarach 0,5x0,5x1,3m lub 0,5x0,5x1,8m.
 Dla montażu trybun przewidziano fundamenty o wymiarach 0,4x0,4x1,0m.
 Beton na fundamenty będzie wytwarzany w wytwórni zgodnie z PN-EN 206-1 i dostarczony na budowę lub
wytwarzany na miejscu budowy po akceptacji Inspektora Nadzoru. Fundamenty należy wykonywać z betonu
klasy C25/30. Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 1971:2012E. Kruszywa do betonu muszą spełniać wymagania normy PN-EN 12620+A1:2010P. Woda zarobowa do
betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z
wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania.
2.5.
Zaprawy typu PCC
Zaprawy typu PCC (polymer cement concrete) to zaprawy lub betony hydrauliczne, modyfikowane przez dodanie
polimeru, utwardzane po zmieszaniu z wodą. Służą one do kompleksowej naprawy różnego rodzaju konstrukcji
betonowych i żelbetowych, nawet przy ich silnej korozji lub uszkodzeniach mechanicznych.
Należy stosować gotowe produkty lub zaprawy przeznaczone do rozrobienia z wodą, zgodnie z zaleceniami wybranego
producenta. Należy stosować środki do gruntowania oraz głównej warstwy naprawczej w ramach jednego systemu
naprawczego, od wybranego producenta.
Stosowane środki muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie, co powinno być potwierdzone odpowiednimi
deklaracjami i atestami.
2.6.
Stal zbrojeniowa
Stal zbrojeniowa klasy AIII-N powinna odpowiadać wymaganiom podanym w PN-H-93215 [39]. Właściwości stali
powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-84020 [38].
2.7.
Materiały do konserwacji ogrodzenia
Do wykonania konserwacji ogrodzenia należy stosować typowe do tego rodzaju robót materiały, tj papier ścierny lub
końcówki ścierne do szlifierek, detergenty do odtłuszczania, farby gruntujące lub podkłady antykorozyjne.
2.8.
Elementy deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-06251 [13].
Deskowanie należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom:
 drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich wg PN-D-95017 [35],
 tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-B-06251 [13] i PN-D-96000 [36],
 tarcica iglasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [37],
 gwoździe wg BN-87/5028-12 [46],
 śruby, wkręty do drewna i podkładki do śrub wg PN-M-82121 [41], PN-M-82503 [42], PN-M-82505 [43] i PN-M82010 [40],
 płyty pilśniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [55].
Dopuszcza się wykonanie deskowań z innych materiałów, pod warunkiem akceptacji Inżyniera.
3.
3.1.

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

4.
4.1.

TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2.
Transport materiałów.
Proponuje się użyć następujących środków transportu:
 Samochód dostawczy
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Mieszalniki samochodowe (tzw. „gruszki”) dla transportu mieszanki betonowej.

WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2.
Wykonanie robót.
Do wykonania montażu należy przystąpić po wykonaniu podbudowy oraz wszystkich prac przygotowawczych.
Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z instrukcjami montażu dołączonymi do rozwiązań systemowych.
Do podstawowych czynności objętych niniejszą specyfikacją należą:
 Wykonanie dołów pod słupki,
 Wykonanie fundamentów pod słupki,
 Ustawienie słupków i przyspawanie stężeń,
 Wykonanie właściwego ogrodzenia,
Roboty betonowe muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1.
Po zniwelowaniu terenu, wykonujemy wykopy pod fundamenty do osadzenia słupków. Słupki należy osadzić w tulejach i
zabetonować. Do czasu stwardnienia betonu słupek należy podeprzeć.
Do dalszych prac (np. napinania siatki) można przystąpić co najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka w fundamencie, a
jeżeli temperatura jest niższa od 10˚C po 14 dniach.
Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchołki
powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki końcowe, narożne, bramowe należy zabezpieczyć przed
wychylaniem się stężeniami.
Słupki do siatki ogrodzeniowej powinny być przystosowane do umocowania na nich linek usztywniających przez
posiadanie odpowiednich uszek lub otworów do zaczepienia i haków. Słupki końcowe, narożne i bramowe powinny być
dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki.
Należy rozwiesić linki usztywniające, które do słupków końcowych, narożnych i bramowych muszą być starannie
przymocowane. Linki powinny być umocowane tak, aby nie mogły się przesuwać i wywierać nacisku na słupki narożne i
bramowe, a w przypadku zerwania się, aby zwabiały siatkę tylko między słupkami. Nie należy zbyt silnie napinać linek,
aby nie oddziaływały negatywnie na słupki narożne i bramowe. Siatkę przymocowuje się do słupków końcowych,
narożnych i bramowych. Siatkę napina się w sposób podobny do napinania linek. Siatka powinna być napięta sztywno,
jednak tak, aby nie ulegały zniekształceniu jej oczka.
5.
5.1.

5.3.
Zabezpieczenie antykorozyjne (konserwacja)
Konserwację elementów istniejących piłkochwytów należy wykonać poprzez oczyszczenie z rdzy, starej złuszczającej się
farby, zmatowienie szczotkami drucianymi. Można te roboty wykonać ręcznie lub mechanicznie przy pomocy
odpowiednich narzędzi. Przygotowane do zabezpieczenia elementy należy zagruntować odpowiednimi środkami, następnie
pokryć środkami antykorozyjnymi oraz pomalować farbą w kolorystyce RAL – należy zastosować kolorystykę taką jak do
malowania pozostałych elementów ogrodzenia.
5.4.
Naprawa podmurówki
Przy wykonywaniu naprawy podmurówki ogrodzeń należy stosować się do instrukcji producenta wybranych środków do
naprawy. Powierzchnie do naprawy należy oczyścić, usunąć luźne fragmenty betonu po czym dokładnie umyć.
Gruntowanie i nakładanie docelowej warstwy naprawczej należy wykonywać zgodnie z instrukcjami producenta
wybranego systemu.
5.5.
Wykonanie podmurówki zbrojonej
Rozstaw prętów zbrojenia powinien być zgodny z dokumentacją projektową i PN-91/S-10042. Układ zbrojenia w
konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu,
rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować
stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie można wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi
środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej
wody. Grubość otulenia zbrojenia powinna wynosić ok. 5 cm.
Deskowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [13]. Deskowanie powinno zapewnić
sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób
umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed wypełnieniem masą betonową, deskowanie powinno być sprawdzone,
aby wykluczyć wyciek zaprawy i możliwość zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania
nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie zlewane wodą. Podmurówka powinna być
wykonana zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz odpowiadać wymaganiom:
a) PN-B-06250 [12] w zakresie wytrzymałości, nasiąkliwości i odporności na działanie mrozu,
b) PN-B-06251 [13] i PN-B-06250 [12] w zakresie składu betonu, mieszania, zagęszczania, dojrzewania, pielęgnacji i
transportu.
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Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od powierzchni, na którą spada. Przy
zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki:
- wibratory wgłębne 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;
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora;
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8cm w warstwę poprzednią i
przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30s., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym;
- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest promieniem skutecznego
działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3 ÷ 0,5m,
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5ºC, zachowując warunki
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie
wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak
zabetonowana konstrukcja.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5ºC, jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz
zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20ºC w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna
być wyższa niż 35ºC.
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0ºC w okresie twardnienia betonu, należy wcześniej podjąć działania
organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu.
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania należy przykryć powierzchnię betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi
zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia 0º C ÷ + 15º C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć
pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 4 razy na dobę).
Przy temperaturze otoczenia + 15ºC i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i w
nocy co 6 godzin, a w następne dni jak wyżej.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2.
Kontrola jakości materiałów.
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać akceptację inspektora nadzoru.
6.3.
Badania w czasie wykonywania prac
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) powinny być sprawdzone w zakresie
powierzchni wyrobu i jego wymiarów. Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami:
6.3.1 Sprawdzenie powierzchni.
Powierzchnię zbadać wzrokowo. Do ewentualnego sprawdzenia głębokości wad użyć dostępnych narzędzi (np. liniałów z
czujnikiem, suwmiarek, mikrometrów, itp.)
6.3.2 Sprawdzenie wymiarów:
od 5 do 10 badań z wybranych losowo elementów w każdej dostarczanej partii wyrobów liczącej do 1000 elementów.
Przeprowadzić uniwersalnymi przyrządami pomiarowymi lub sprawdzianami. Wyniki powinny być zgodne z
wymaganiami. W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości
dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań.
6.4.
Kontrola w trakcie wykonywania robót.
W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać:
 Zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary);
 Zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów;
 Prawidłowość wykonania dołów pod słupki;
 Poprawność wykonania fundamentów pod słupki: poprawność ustawienia tulei, poprawność osadzenia i montażu
słupków w tulejach,
 Trwałość montażu;
 Wygląd zamontowanych elementów;
 Liniowość zamontowanych elementów.
6.
6.1.

7.
7.1.

OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
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ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi, Kartą Producenta oraz dokumentacją
techniczną. Przy wykonywaniu robót niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez wykonawcę, a także nadzór
inwestorski.
Częściowe odbiory robót polegają na sprawdzeniu, czy poszczególne etapy robót zostały wykonane wg projektu
technicznego.
Odbioru robót powinien dokonać inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale przedstawiciela wykonawcy robót.
8.

PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2.
Cena jednostki obmiarowej.
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt. 7 zgodnie z obmiarem, po odbiorze robót.
9.
9.1.

Cena wykonania robót obejmuje:
a)
-

Cena jednostkowa 1 sztuki [szt.] robót związanych z montażem słupków obejmuje:
roboty przygotowawcze,
prace pomiarowe,
zakup, transport materiałów,
dostarczenie sprzętu,
wykonanie fundamentu betonowego wraz z wykonaniem wykopu;
montaż tulei;
wykonanie montażu słupków (wraz z dospawaniem kapturków i stężeń),
wykonanie powłoki antykorozyjnej i malowanie w kolorystyce RAL,
zabezpieczenie elementów narażonych na zabrudzenie;
uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

b)
-

Cena jednostkowa 1 metra kwadratowego [m2] robót związanych z montażem siatki obejmuje:
roboty przygotowawcze,
prace pomiarowe,
zakup, transport materiałów,
dostarczenie sprzętu,
napięcie linek usztywniających,
napięcie siatki stalowej i jej montaż,
napięcie siatki polipropylenowej i jej montaż za pomocą spinek, klamer, karabińczyków,
zabezpieczenie elementów narażonych na zabrudzenie;
uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

c)
-

Cena jednostkowa 1 metra sześciennego [m3] robót związanych z wykonaniem podmurówki obejmuje:
roboty przygotowawcze,
prace pomiarowe,
zakup, transport materiałów,
dostarczenie sprzętu,
wykonanie wykopu,
wylanie ławy z chudego betonu,
montaż zbrojenia,
montaż deskowania,
betonowanie betonem C25/30, zagęszczanie,
pielęgnacja betonu,
demontaż deskowania,
zasypanie wykopu,
przeprowadzenie badań i pomiarów,
uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

d)
-

Cena jednostkowa 1 kompletu lub sztuki robót związanych z konserwacją elementów ogrodzenia obejmuje:
roboty przygotowawcze,
prace pomiarowe,
zakup, transport materiałów,
dostarczenie sprzętu,
oczyszczenie elementów ogrodzenia,
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-

usunięcie rdzy i innych uszkodzeń,
zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych,
malowanie w kolorystyce RAL,
zabezpieczenie elementów narażonych na zabrudzenie,
uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

e)
-

Cena jednostkowa wykonania 1 m2 naprawy podmurówki ogrodzenia obejmuje:
roboty przygotowawcze,
prace pomiarowe,
zakup, transport materiałów,
dostarczenie sprzętu,
wykonanie kompleksowej naprawy podmurówki zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu,
uporządkowanie miejsca prowadzenia robót,
przeprowadzenie pomiarów i badań.

10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, Tom I- Budownictwo ogólne, Arkady
Warszawa, 1990.

D-07.06.02. Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z urządzeniami zabezpieczającymi ruch pieszych.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i realizacji robót omawianego
zadania opisanego w punkcie 1.1
1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z urządzeniami
zabezpieczającymi ruch pieszych, do których należą:
 ogrodzenia ochronne sztywne - barierki rurowe
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Ogrodzenia ochronne sztywne (barierki) - przegrody fizyczne separujące ruch pieszy od ruchu kołowego wykonane
z kształtowników stalowych, siatek na linkach naciągowych, ram z kształtowników wypełnionych siatką, szczeblinami lub
panelami z tworzyw sztucznych lub szkła zbrojonego.
1.4.2. Kształtowniki - wyroby o stałym przekroju poprzecznym w kształcie złożonej figury geometrycznej, dostarczane w
odcinkach prostych, stosowane w konstrukcjach stalowych lub w połączeniu z innymi materiałami budowlanymi.
1.4.3.Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu urządzeń zabezpieczających ruch pieszy, objętych niniejszą
STWiORB, są:
 słupki metalowe i elementy połączeniowe,
 pręty stalowe,
 beton i jego składniki,
 materiały do malowania i renowacji powłok malarskich.
2.3. Słupki metalowe i elementy połączeniowe
2.3.1. Wymiary i najważniejsze charakterystyki słupków
Słupki metalowe ogrodzeń można wykonywać z ocynkowanych rur okrągłych zgodnie z dokumentacją
projektową, ST lub wskazaniami Inżyniera.

Str. 88

Barierki przewiduje się do wykonania z rur poprzecznych fi60,3 montowanych na słupkach z rur fi48,3. Dodatkową
poprzeczkę stanowi rura fi33,4. Należy stosować rury o grubości ścianki min. 3,2 mm.
2.3.2. Wymagania dla rur
Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74219 [11], PN-H-74220 [12] lub innej zaakceptowanej przez
Inżyniera.
Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, zawalcowań i
naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające z procesu wytwarzania, mieszczące się w
granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych.
Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury.
Pożądane jest, aby rury były dostarczane o:
 długościach dokładnych, zgodnych z zamówieniami; z dopuszczalną odchyłką + 10 mm,
 długościach wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3 m z naddatkiem 5 mm na każde
cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości wielokrotnej, jak dla długości dokładnych.
Rury powinny być proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekraczać 1,5 mm na 1
m długości rury.
Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R65, 18G2A): PN-H84023-07 [17], PN-H-84018 [14], PN-H-84019 [15], PN-H-84030-02 [18] lub inne normy.
Do ocynkowania rur stosuje się gatunek cynku Raf wg PN-H-82200 [13].
2.4. Beton i jego składniki
Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie
powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed wypełnieniem masą betonową,
deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczało wyciek zaprawy z masy betonowej, możliwość zniekształceń lub
odchyleń w betonowanej konstrukcji.
Klasa betonu - jeśli w dokumentacji projektowej lub STWiORB nie określono inaczej, powinna być B 15 lub B
20. Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 [3]. Składnikami betonu są: cement, kruszywo, woda i
domieszki.
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy co najmniej „32,5”, odpowiadającym
wymaganiom PN-B-19701 [8]. Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z postanowieniami BN-88/B6731-08 [46].
Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywa łamanego i
otoczaków) powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5].
Woda powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [10]. Bez badań laboratoryjnych można
stosować wodę pitną.
Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane, jeśli przewidują to dokumentacja projektowa,
STWiORB lub wskazania Inżyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczących rodzaju domieszek, ich dobór
powinien być dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [3]. Domieszki powinny odpowiadać PN-B-23010 [9].
Pręty zbrojenia mogą być stosowane, jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa lub STWiORB. Pręty zbrojenia
powinny odpowiadać PN-B-06251 [4]. Właściwości mechaniczne stali używanej do zbrojenia betonu powinny odpowiadać
PN-B-03264 [1].
2.5. Materiały do malowania powłok malarskich
Do malowania urządzeń ze stali, żeliwa lub metali nieżelaznych należy używać materiały zgodne z PN-B-10285
[6] (tab. 18) lub stosownie do wskazań Inżyniera.
Tablica 18. Sposoby malowania zewnątrz budynków (wyciąg z tab. 2 PN-B-10285[6])
Lp.

Rodzaj podłoża

Rodzaj
podkładu
farba olejna miniowa
60%
lub
ftalowa
miniowa 60%

4

Stal

5

Żeliwo i metale
nieżelazne
bez podkładu

Rodzaj powłoki
malarskiej
a) dwuwarstwowa z farby albo
b) jak w a) i jednowarstwowa z
lakieru olejnego schnącego na
powietrzu, rodzaju III
dwuwarstwowa z farby

Zastosowanie
elementy ślusarsko-kowalskie
pełne i ażurowe (poręcze, kraty,
ogrodzenie, bramy itp.)
budowa latarni
ulicznych,
słupki ogrodzeniowe itp. oraz
elementy z metali nieżelaznych

Nie dopuszcza się stosowania wyrobów lakierowanych o nieznanym pochodzeniu, nie mających uzgodnionych
wymagań oraz nie sprawdzonych zgodnie z postanowieniami norm. W przypadku, gdy barwa i połysk odgrywają istotną
rolę, a nie są ujęte w normach, powinny być ustalone odpowiednie wzorce w porozumieniu z dostawcą.
3. SPRZĘT
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3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych
Wykonawca przystępujący do wykonania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
 szpadli, drągów stalowych, wyciągarek do napinania linek i siatek, młotków, kluczy do montażu elementów
panelowych itp.
 środków transportu materiałów,
 żurawi samochodowych o udźwigu do 4 t,
 ewentualnych wiertnic do wykonania dołów pod słupki w gruncie zwięzłym (lecz nie w terenach uzbrojonych w
centrach miast),
 ewentualnych młotów (bab), wibromłotów do wbijania lub wwibrowania słupków w grunt,
 przewoźnych zbiorników do wody,
 betoniarek przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”,
 koparek kołowych (np. 0,15 m3) lub koparek gąsiennicowych (np. 0,25 m3),
 sprzętu spawalniczego itp.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Rury stalowe na słupki, przeciągi, pochwyty przewozić można dowolnymi środkami transportu. W przypadku
załadowania na środek transportu więcej niż jednej partii rur należy je zabezpieczyć przed pomieszaniem.
Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinno się przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed korozją i
uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny być zabezpieczone
przed przemieszczaniem się np. za pomocą taśmy stalowej lub folii termokurczliwej.
Cement należy przewozić zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [46], zaś mieszankę betonową wg PN-B06251 [4].
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych
W zależności od wielkości robót Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera zakres robót wykonywanych
bezpośrednio na placu budowy oraz robót przygotowawczych na zapleczu.
Przed wykonywaniem robót należy wytyczyć lokalizację barier, płotków i innych urządzeń liniowych
zabezpieczających ruch pieszych na podstawie dokumentacji projektowej, STWiORB lub zaleceń Inżyniera.
5.3. Wykonanie dołów pod słupki
Jeśli dokumentacja projektowa lub STWiORB nie podaje inaczej, to doły pod słupki powinny mieć wymiary w
planie co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka, a głębokość od 0,8 do 1,2 m.
5.4. Ustawienie słupków wraz z wykonaniem fundamentów betonowych pod słupki
Jeśli dokumentacja projektowa lub STWiORB nie podaje inaczej, to słupki mogą być osadzone w betonie
ułożonym w dołku albo oprawione w bloczki betonowe formowane na zapleczu i dostarczane do miejsca budowy
urządzenia zabezpieczającego ruch pieszych. Po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, słupki betonowe mogą być obłożone
kamieniami lub gruzem i przysypane ziemią.
Słupek należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową odpowiadającą wymaganiom
punktu 2.9. Do czasu stwardnienia betonu słupek należy podeprzeć.
Fundament betonowy wykonany „na mokro”, w którym osadzono słupek, można wykorzystywać do dalszych prac
(np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka w betonie, a jeśli temperatura w czasie wykonywania
fundamentu jest niższa od 10oC - po 14 dniach.
5.5. Ustawienie słupków
Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii urządzenia
zabezpieczającego ruch pieszych, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki z rur
powinny mieć zaspawany górny otwór rury.
Słupki końcowe, narożne oraz stojące na załamaniach wygrodzenia o kącie większym od 15 o należy zabezpieczyć
przed wychylaniem się ukośnymi słupkami wspierającymi, ustawiając je wzdłuż biegu ogrodzenia pod kątem około 30 do
45o.
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Słupki do siatki ogrodzeniowej powinny być przystosowane do umocowania na nich linek usztywniających przez
posiadanie odpowiednich uszek lub otworów do zaczepów i haków metalowych. Słupki końcowe lub narożne powinny być
dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki (np. przez przymocowanie do nich pręta stalowego).
Poręcze oddzielające ruch pieszy od kołowego winny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową lub STWiORB.
5.6. Wykonanie spawanych złącz elementów urządzeń zabezpieczających ruch pieszych
Złącza spawane elementów urządzeń zabezpieczających ruch pieszych powinny odpowiadać wymaganiom PN-M69011 [12].
Wytrzymałość zmęczeniowa spoin powinna wynosić od 19 do 32 MPa. Odchyłki wymiarów spoin nie powinny
przekraczać  0,5 mm dla grubości spoiny do 6 mm i  1,0 mm dla spoiny powyżej 6 mm.
Odstęp, w złączach zakładkowych i nadkładkowych, pomiędzy przylegającymi do siebie płaszczyznami nie
powinien być większy niż 1 mm.
Złącza spawane nie powinny mieć wad większych niż podane w tablicy 19. Inżynier może dopuścić wady większe
niż podane w tablicy 19 jeśli uzna, że nie mają one zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne urządzeń
zabezpieczających ruch pieszych.
Tablica 19. Dopuszczalne wymiary wad w złączach spawanych według PN-M-69775 [32]
Rodzaj wady

Dopuszczalny wymiar wady w mm

Brak przetopu
Podtopienie lica
Porowatość
Krater
Wklęśnięcie lica
Uszkodzenie mechaniczne
Różnica wysokości sąsiednich wgłębień
i wypukłości lica

2,0
1,5
3,0
1,5
1,5
1,0
3,0

5.7. Malowanie metalowych urządzeń zabezpieczających ruch pieszych
Zaleca się przeprowadzać malowanie w okresie od maja do września, wyłącznie w dni pogodne, przy zalecanej
temperaturze powietrza od 15 do 20oC; nie należy malować pędzlem lub wałkiem w temperaturze poniżej +5 oC, jak
również malować metodą natryskową w temperaturze poniżej +15 oC oraz podczas występującej mgły i rosy.
Należy przestrzegać następujących zasad przy malowaniu urządzeń:
 z powierzchni stali należy usunąć bardzo starannie pył, kurz, pleśnie, tłuszcz, rdzę, zgorzelinę, ewentualnie starą
łuszczącą się farbę i inne zabrudzenia zmniejszające przyczepność farby do podłoża; poprzez zmywanie, usuwanie przy
użyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materiałów ściernych, piaskowania, odpalania, ługowania lub
przy zastosowaniu innych środków, zgodnie z wymaganiami PN-ISO-8501-1 [42] i PN-H-97052 [27],
 przed malowaniem należy wypełnić wgłębienia i rysy na powierzchniach za pomocą kitów lub szpachlówek ogólnego
stosowania, a następnie - wygładzić i zeszlifować podłoże pod farbę,
 do malowania można stosować farby ogólnego stosowania przeznaczone do użytku zewnętrznego, dobrej jakości, z
nieprzekroczonym okresem gwarancji, jako:
a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne),
b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowo-styrenowe, akrylowe itp.)
oraz
c) rozcieńczalniki zalecone przez producenta stosowanej farby,
 farbę dłużej przechowywaną należy przygotować do malowania przez usunięcie „kożucha” (zestalonej substancji
błonotwórczej na powierzchni farby), dokładne wymieszanie (połączenie lżejszych i cięższych składników farby),
rozcieńczenie zbyt zgęstniałej farby, ewentualne przecedzenie (usunięcie nierozmieszanych resztek osadu i innych
zanieczyszczeń),
 malowanie można przeprowadzać pędzlami, wałkami malarskimi lub ewentualnie metodą natryskową (pistoletami
elektrycznymi, urządzeniami kompresorowymi itp.),
 z zasady malowanie należy wykonać dwuwarstwowo: farbą do gruntowania i farbą nawierzchniową, przy czym każdą
następną warstwę można nałożyć po całkowitym wyschnięciu farby poprzedniej.
Malowanie powinno odpowiadać wymaganiom PN-H-97053 [28].
Rodzaj farby oraz liczbę jej warstw zastosowanych przy malowaniu określają STWiORB lub Inżynier na wniosek
Wykonawcy.
Należy zwracać uwagę na dokładne pokrycie farbą miejsc stykania się słupka metalowego z betonem fundamentu,
ze względu na najszybsze niszczenie się farby w tych miejscach i pojawianie się rdzawych zacieków sygnalizujących
korozje słupka.
Zaleca się stosowanie farb możliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska, z niską zawartością
m.in. niearomatycznych rozpuszczalników. Przy stosowaniu farb nieznanego pochodzenia Wykonawca przedstawi do
akceptacji Inżyniera badania na zawartość szkodliwych składników (np. trującego toluenu jako rozpuszczalnika).
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Wykonawca nie dopuści do skażenia farbami wód powierzchniowych
i gruntowych oraz kanalizacji. Zlewki
poprodukcyjne, powstające przy myciu urządzeń i pędzli oraz z samej farby, należy usuwać do izolowanych zbiorników, w
celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detoksykacji.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o jakości (atesty)
oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich wyniki Inżynierowi w celu
akceptacji materiałów, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 2.3.
Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć zaświadczenia o
jakości (atesty) należą:
 rury i kształtowniki,
Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca należą materiały do wykonania
fundamentów betonowych „na mokro”. Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek
Wykonawcy, Inżynier może zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót.
6.3. Badania i kontrola w czasie wykonywania robót
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta powinny być
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.
Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami tablicy 20.
Tablica 20. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczonych przez producentów
Lp.

Rodzaj badania Liczba badań

1

Sprawdzenie
powierzchni

2

Sprawdzenie
wymiarów

od 5 do 10 badań z
wybranych
losowo
elementów w każdej
dostarczonej
partii
wyrobów liczącej do
1000 elementów

Ocena
wyników badań

Opis badań
Powierzchnię zbadać nieuzbrojonym okiem. Do
ew. sprawdzenia głębokości wad użyć
dostępnych narzędzi (np. liniałów z czujnikiem,
suwmiarek, mikrometrów itp.
Przeprowadzić
uniwersalnymi
pomiarowymi lub sprawdzianami

Wyniki badań
powinny być
zgodne
z
wymaganiami
przyrządami punktu 2.3.

W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości dostarczonych
wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punktach od 2.3 do 2.11.
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót
a)
b)
c)
d)
e)
f)
a)

b)
c)
d)

W czasie wykonywania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych należy zbadać:
zgodność wykonania urządzeń z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary),
zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktami od 2.3 do 2.11,
prawidłowość wykonania dołów pod słupki, zgodnie z punktem 5.3,
poprawność wykonania fundamentów pod słupki zgodnie z punktem 5.4,
poprawność ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5.5 i 5.6,
prawidłowość wykonania siatki zabezpieczającej zgodnie z punktem 5.7 lub 5.8.
W przypadku wykonania spawanych złącz elementów urządzeń:
przed oględzinami, spoinę i przylegające do niej elementy łączone (od 10 do 20 mm z każdej strony) należy dokładnie
oczyścić z żużla, zgorzeliny, odprysków, rdzy, farb i innych zanieczyszczeń utrudniających prowadzenie obserwacji i
pomiarów,
oględziny złączy należy przeprowadzić wizualnie z ewentualnym użyciem lupy o powiększeniu od 2 do 4 razy; do
pomiarów spoin powinny być stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze,
w przypadkach wątpliwych można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymałości zmęczeniowej spoin, zgodnie
z PN-M-06515 [29],
złącza o wadach większych niż dopuszczalne powinny być naprawione powtórnym spawaniem.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową urządzenia zabezpieczającego ruch pieszych jest m (metr). Obmiar polega na określeniu
rzeczywistej długości urządzenia zabezpieczającego ruch pieszych.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB 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 STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostek obmiarowych
Cena 1 m wykonania urządzeń ochronnych sztywnych obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji barier oraz materiałów pomocniczych,
 dostarczenie na plac budowy składników oraz przygotowanie masy betonowej w przypadkach jej użycia,
 zainstalowanie urządzeń bezpieczeństwa w sposób zapewniający stabilność,
 zabezpieczenie antykorozyjne barier oraz ich malowanie w kolorystyce RAL.
 doprowadzenie terenu wokół wykonanych urządzeń do stanu przewidzianego w dokumentacji projektowej lub według
zaleceń Inżyniera,
 przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-03264
2. PN-H-04651
3. PN-B-06250
4. PN-B-06251
5. PN-B-06712
6. PN-B-10285
8. PN-B-19701
10. PN-B-32250
11. PN-H-74219
12. PN-H-74220
13. PN-H-82200
14. PN-H-84018
15. PN-H-84019
17. PN-H-84023-07
19. PN-H-93010
20. PN-H-93200-02
26.

PN-H-97051

28.
30.
31.
32.

PN-H-97053
PN-M-69011
PN-M-69420
PN-M-69775

33.

PN-M-80026

Konstrukcje żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk
Beton zwykły
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
Kruszywa mineralne do betonu
Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoinach bezwodnych
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania
Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia
Cynk
Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki
Stal węglowa konstrukcyjna wyższej jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki
Stal określonego zastosowania. Stal na rury
Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco
Walcówka i pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco. Walcówka i pręty ogólnego
zastosowania. Wymiary
Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania.
Ogólne wytyczne
Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne
Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i wymagania
Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwości na podstawie
oględzin zewnętrznych
Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia

10.2. Inne dokumenty
47.
48.
49.

Poręcze mostowe - Ministerstwo Komunikacji, Centralne Biuro Studiów i Projektów Dróg i
Mostów Transprojekt - Warszawa, 1976.
Katalog budownictwa, Karta KB 8-3.3 (5), listopad 1965.
Leszek Mikołajków, „Urządzenia bezpieczeństwa ruchu na obiektach mostowych”.
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1988.

Str. 93

D-08.00.00. ELEMENTY ULIC
D-08.01.01. Krawężniki betonowe
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z ustawieniem krawężników betonowych wraz z wykonaniem ław z oporem.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i realizacji robót
omawianego zadania opisanego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i
odbiorem ustawienia krawężników betonowych typu ulicznego i typu drogowego (wtopionych) na ławach betonowych z
betonu C16/20.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Krawężnik betonowy – prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujących się na tym
samym poziomie lub na różnych poziomach stosowany: a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub
wizualnej, b) jako kanały odpływowe, oddzielnie lub w połączeniu z innymi krawężnikami, c) jako oddzielenie pomiędzy
powierzchniami poddanymi różnym rodzajom ruchu drogowego.
1.4.2. Wymiar nominalny – wymiar krawężnika określony w celu jego wykonania, któremu powinien odpowiadać wymiar
rzeczywisty w określonych granicach dopuszczalnych odchyłek.
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1] pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Materiały do wykonania robót
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub STWiORB.
2.2.2. Stosowane materiały
–
–
–
–
–

Przy ustawianiu krawężników na ławach można stosować następujące materiały:
krawężniki betonowe,
piasek na podsypkę i do zapraw,
cement do podsypki i do zapraw,
wodę,
materiały do wykonania ławy.

2.2.3. Krawężniki betonowe
Wymagania ogólne wobec krawężników i obrzeży betonowych
Krawężniki i obrzeża betonowe mogą mieć następujące cechy charakterystyczne:
– Krawężnik lub obrzeże może być produkowany:
a) z jednego rodzaju betonu,
b) z różnych betonów zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie ścieralnej (która na całej
powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mieć minimalną grubość 4 mm),
– skośne krawędzie krawężnika powyżej 2 mm powinny być określone jako fazowane, z wymiarami deklarowanymi
przez producenta,
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– krawężnik może mieć profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (których nie uwzględnia się przy określaniu wymiarów
nominalnych krawężnika); zalecana długość prostego odcinka krawężnika wraz ze złączem wynosi 1000 mm,
– powierzchnia krawężnika może być obrabiana, poddana dodatkowej obróbce lub obróbce chemicznej,
Wymagania techniczne wobec krawężników i obrzeży
Wymagania techniczne stawiane krawężnikom i obrzeżom betonowym określa PN-EN 1340 [5] w sposób przedstawiony w
tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec krawężnika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do stosowania w warunkach kontaktu z
solą odladzającą w warunkach mrozu
Załącznik

Lp.

Cecha

1
1.1

Kształt i wymiary
Wartości dopuszczalnych od- C
chyłek od wymiarów nominalnych, z dokładnością do
milimetra
Dopuszczalne odchyłki od C
płaskości i prostoliniowości,
dla długości pomiarowej
300 mm
400 mm
500 mm
800 mm
Właściwości fizyczne i mechaniczne
Odporność na zamrażanie/
D
rozmrażanie z udziałem soli
odladzających
Wytrzymałość na zginanie F
(Klasa
wytrzymałości
ustalona w dokumentacji
projektowej
lub
przez
Inżyniera)
Trwałość ze względu na F
wytrzymałość
Odporność na ścieranie
GiH
(Klasa odporności ustalona w
dokumentacji
projektowej
lub przez Inżyniera)

1.2

2
2.1

2.2

2.3
2.4

2.5

Odporność na poślizg/
poślizgnięcie

3
3.1

Aspekty wizualne
Wygląd

J

3.2

Tekstura

J

3.3

Zabarwienie

J

I

Wymagania
Długość: ± 1%, ≥ 4 mm i ≤ 10 mm
Inne wymiary z wyjątkiem promienia:
- dla powierzchni: ± 3%, ≥ 3 mm, ≤ 5 mm,
- dla innych części: ± 5%, ≥ 3 mm, ≤ 10 mm

± 1,5 mm
± 2,0 mm
± 2,5 mm
± 4,0 mm
Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m 2, przy czym każdy pojedynczy wynik < 1,5
kg/m2
Klasa
Charakterystyczna
Każdy pojedynczy
wytrz.
wytrzymałość, MPa
wynik, MPa
1
3,5
> 2,8
2
5,0
> 4,0
3
6,0
> 4,8
Krawężniki mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość) jeśli spełnione są wymagania pktu 2.2
oraz poddawane są normalnej konserwacji
Odporność przy pomiarze na tarczy
Klasa
szerokiej ściernej, wg zał. G Böhmego,
odpornormy – badanie podstawowe
wg zał. H normy – badanie alternatywne
ności
1
Nie określa się
Nie określa się
3
≤ 23 mm
≤ 20000 mm3/5000 mm2
4
≤ 20 mm
≤ 18000 mm3/5000 mm2
a) jeśli górna powierzchnia krawężnika nie była szlifowana i/lub polerowana – zadawalająca
odporność,
b) jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości odporności na poślizg/poślizgnięcie – należy
zadekla-rować minimalną jej wartość pomierzoną wg zał. I normy (wahadłowym przyrządem
do badania tarcia),
c) trwałość odporności na poślizg/poślizgnięcie w nor-malnych warunkach użytkowania
krawężnika jest zada-walająca przez cały okres użytkowania, pod warunkiem właściwego
utrzymywania i gdy na znacznej części nie zostało odsłonięte kruszywo podlegające intensywnemu polerowaniu.
a) powierzchnia krawężnika nie powinna mieć rys i odprysków,
b) nie dopuszcza się rozwarstwień w krawężnikach dwuwarstwowych
c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne
a) krawężniki z powierzchnią o specjalnej teksturze – producent powinien określić rodzaj
tekstury,
b) tekstura powinna być porównana z próbkami dostarczonymi przez producenta,
zatwierdzonymi przez odbiorcę,
c) różnice w jednolitości tekstury, spowodowane nieuniknionymi zmianami we właściwości
surowców i warunków twardnienia, nie są uważane za istotne
a) barwiona może być warstwa ścieralna lub cały element,
b) zabarwienie powinno być porównane z próbkami dostarczonymi przez producenta,
zatwierdzonymi przez odbiorcę,
c) różnice w jednolitości zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami właściwości
surowców lub warunków dojrzewania betonu, nie są uważane za istotne

W przypadku zastosowań krawężników betonowych na powierzchniach innych niż przewidziano w tablicy 1 (np.
przy nawierzchniach wewnętrznych, nie narażonych na kontakt z solą odladzającą), wymagania wobec krawężników
należy odpowiednio dostosować do ustaleń PN-EN 1340 [5].
2.2.3.3. Składowanie krawężników
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Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów,
rodzajów, kształtów, cech fizycznych i mechanicznych, wielkości, wyglądu itp.
Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach:
grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długości min. 5 cm większej od szerokości krawężnika.
2.2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw
Jeśli dokumentacja projektowa lub STWiORB nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały:
a) na podsypkę piaskową
– piasek naturalny wg PN-B-11113 [10], odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
– piasek łamany (0,075÷2) mm, mieszankę drobną granulowaną (0,075÷4) mm albo miał (0÷4) mm, odpowiadający
wymaganiom PN-B-11112 [9],
b) na podsypkę cementowo-piaskową i do zapraw
– mieszankę cementu i piasku: z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [10],
cementu 32,5 spełniającego wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-88/B32250 [11].
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, powinno
odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12].
2.2.6. Materiały na ławy
Do wykonania ław pod krawężnik należy stosować, dla:
a) ławy betonowej – beton klasy C16/20 wg PN-EN 206-1 [4],
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:
– betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
– wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robót
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i STWiORB. W przypadku braku
wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w
załącznikach.
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie ławy,
3. ustawienie krawężników i palisad,
4. wypełnienie spoin,
5. roboty wykończeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWiORB lub wskazań
Inżyniera:
– ustalić lokalizację robót,
– ustalić dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych,
– usunąć przeszkody, np. słupki, pachołki, elementy dróg, ogrodzeń itd.
– ustalić materiały niezbędne do wykonania robót,
– określić kolejność, sposób i termin wykonania robót.
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5.4. Wykonanie ławy
5.4.1. Koryto pod ławę
Wymiary wykopu, stanowiącego koryto pod ławę, powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z
uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej
metody Proctora.
5.4.4. Ława betonowa
Ławę betonową z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w
korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-63/B06251 [7], przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową.
5.5. Ustawienie krawężników betonowych
5.5.1. Zasady ustawiania elementów betonowych
Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze
względu na „wyrobienie” ścieku) może być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm.
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem,
żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
5.5.3. Ustawienie krawężników na ławie betonowej
Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5
cm po zagęszczeniu.
5.5.4. Wypełnianie spoin
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, piaskiem lub
zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawężników zaprawą cementowopiaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na ławie betonowej.
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami
temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50
m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy.
5.6. Roboty wykończeniowe
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB. Do robót
wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych,
takie jak:
 odtworzenie elementów czasowo usuniętych,
 roboty porządkujące otoczenie terenu robót.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
– uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty
zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),
– ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 2
(tablicy 1),
– sprawdzić cechy zewnętrzne krawężników.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego krawężników należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez
pomiar i ocenę uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i
ustaleniami PN-EN 1340 [5].
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny obejmować
właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkcie 2.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu.
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Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi  2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.4.1.
6.3.2. Sprawdzenie ław
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:
a) zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.
Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne odchylenia
mogą wynosić  1 cm na każde 100 m ławy,
b) wymiary ław.
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. Tolerancje wymiarów
wynoszą:
- dla wysokości  10% wysokości projektowanej,
- dla szerokości  10% szerokości projektowanej,
c) równość górnej powierzchni ław.
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m ławy,
trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm,
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników
a)
b)
c)

d)

Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:
dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi  1 cm na każde 100 m
ustawionego krawężnika,
dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które wynosi  1 cm na
każde 100 m ustawionego krawężnika,
równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100 m
krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie
może przekraczać 1 cm,
dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika lub palisady.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
wykonanie koryta pod ławę,
wykonanie ławy,
wykonanie podsypki.
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
[1] oraz niniejszej STWiORB.




9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
–
–
–
–
–

Cena ustawienia 1 m krawężnika obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
przygotowanie podłoża,
dostarczenie materiałów i sprzętu,
wykonanie koryta pod ławę,
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– wykonanie ławy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,
– wykonanie podsypki,
– ustawienie krawężników z wypełnieniem spoin i zalaniem szczelin według wymagań dokumentacji projektowej,
STWiORB i specyfikacji technicznej,
– przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,
– odwiezienie sprzętu.
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiORB obejmuje:
 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i
są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robót itd.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (STWiORB)
1.
2.

D-M-00.00.00
D-05.03.04a

Wymagania ogólne
Wypełnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego

10.2. Normy
3.

PN-EN 197-1:2002

4.
5.
6.
7.
8.

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 1340:2004 i
PN-EN 1340:2004/AC
PN-88/B-06250
PN-63/B-06251
PN-B-11111:1996

9.
10.
11.
12.
13.

PN-B-11112:1996
PN-B-11113:1996
PN-88/B-32250
BN-88/6731-08
PN-EN 13198

Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu
powszechnego użytku
Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań
Beton zwykły
Roboty betonowe i żelbetowe
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i
mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Cement. Transport i przechowywanie
Prefabrykaty z betonu – Elementy małej architektury ulic i ogrodów

10.3. Inne dokumenty
14.

Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987

D-08.03.01. Betonowe obrzeża chodnikowe
1.
WSTĘP
STWiORB obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem, kontrolą i odbiorem ustawienia betonowych obrzeży
drogowych i trawnikowych, ustawianych na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 grubości 3cm, na ławie z betonu C16/20 z
oporem o grubości i szerokości zgodnie z dokumentacją projektową.
Ponadto w przedmiotowej STWiORB ujęto roboty związane z zabezpieczaniem ścian fundamentowych budynków na
odcinkach bezpośrednio przylegających do chodników.
2.
MATERIAŁY
2.1.
Obrzeża
Zastosowanie mają wibroprasowane obrzeża betonowe o wymiarach 830cm, 6x30cm, 5x25cm gatunku I. Ponadto beton
użyty do produkcji obrzeży ma być klasy nie mniejszej niż C25/30. Zastosowane obrzeża betonowe powinny spełniać
wymagania normy PN-EN 1340. Wymagania dla obrzeży są takie jak dla krawężników betonowych.
Składowanie krawężników i obrzeży
Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, rodzajów,
kształtów, cech fizycznych i mechanicznych, wielkości, wyglądu itp.
Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm,
szerokość 5 cm, długości min. 5 cm większej od szerokości krawężnika.
2.2.

Beton
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Do ław fundamentowych z oporem pod obrzeża należy używać betonu C16/20.
2.3.
Kruszywo
Kruszywo (piasek) na podsypki powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13043:2004.
2.4.
Cement
Cement na podsypkę cementowo-piaskową powinien być klasy 32,5.
2.5.
Woda
Woda powinna być "odmiany 1" i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250.
3.
SPRZĘT
Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu pomocniczego.
4.
TRANSPORT
Zgodnie z D-08.01.01. „Krawężniki betonowe”.
5.
WYKONANIE ROBÓT
Obrzeża ustawiać należy na ławie z betonu C16/20 z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 o grubości warstwy
3cm po zagęszczeniu. Ława obrzeża powinna być dylatowana co około 50m.
Niweleta obrzeża powinna być zgodna z projektowaną niweletą ciągu komunikacyjnego natomiast jego odsłonięcie od
strony chodników powinno wynosić 3cm.
Tylna ściana obrzeża powinna być po ustawieniu obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym.
Materiał, którym zostanie obsypana tylna ściana obrzeża należy ubić.
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1cm i powinny zostać całkowicie wypełnione zaprawą cementowo piaskową w
stosunku 1:2. Spoiny obrzeży przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami
temperatury spoinę nad szczeliną dylatacyjną ław należy pozostawić niewypełnioną.
6.
KONTROLA ROBÓT
Sprawdzeniu podlegają:
6.1.
Dopuszczalne odchylenia profilu podłużnego
Dopuszczalne odchylenia profilu podłużnego obrzeży i bezpieczników nie mogą przekraczać 1cm na każde 100m
długości obrzeża.
6.2.
Dopuszczalne odchylenie linii obrzeży
Dopuszczalne odchylenie linii obrzeży od projektowanego kierunku nie może wynosić więcej niż 2cm na każde 100m
długości obrzeża.
6.3.
Wypełnienie i szerokość spoin
Wypełnienie spoin sprawdzane, co 10m, powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość.
Szerokość spoin nie powinna być większa niż 5mm.
6.4.
Izolacja
Wizualna ocena – powłoka bitumiczna powinna być bez pęcherzy i sfalowań. Folia kubełkowa powinna całkowicie
przykrywać izolację bez fałd i rozdarć. Listwa systemowa powinna zachodzić na folię kubełkową oraz nie może wystawać
ponad nawierzchnię chodnika.
7.
OBMIAR ROBÓT
Obmiar wykonanych obrzeży betonowych powinien być dokonany w metrach [m]. Obmiar zaizolowanych ścian
fundamentowych powinien być wykonywana w metrach kwadratowych [m2].
8.
ODBIÓR ROBÓT
Odbiór ustawienia obrzeży betonowych wraz z ławą i podsypką oraz izolacji jest przeprowadzany na zasadzie odbioru
robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robót bez hamowania ich postępu.
9.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena jednostkowa ustawienia 1m obrzeża betonowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
- dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów i sprzętu,
- wykopanie rowków pod ławy obrzeży,
- dostarczenie, wykonanie i rozebranie deskowań pod ławę fundamentową,
- opracowanie receptury dla betonu,
- wykonanie ławy fundamentowej,
- wykonanie dylatacji ław wraz z wypełnieniem szczelin,
- ustawienie obrzeży na podsypce cementowo-piaskowej,
- wypełnienie spoin,
- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeży kruszywem wraz z jej ubiciem,
- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w STWiORB
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10.
PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
2. PN-EN 197-1:2012E Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego
użytku
3. PN-EN 206-1:2000 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
4. PN-EN 13198:2005 Prefabrykaty z betonu. Elementy małej architektury, ulic i ogrodów.
5. PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.
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D-09.00.00. ZIELEŃ
D-09.01.01. Plantowanie terenu wraz z humusowaniem i obsianiem
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni drogowej.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i realizacji robót
omawianego zadania opisanego w punkcie 1.1
1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
 zakładaniem i pielęgnacją trawników na terenie płaskim i na skarpach.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój.
1.4.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich.
1.4.3. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny.
1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o wysokości od 1,80
do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną.
1.4.6. Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez niskie przycięcie
przewodnika celem uzyskania wielopędowości.
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki:
 ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczających 2 m wysokości,
 ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
2.3. Ziemia kompostowa
Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych odpadków
roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy kompostowaniu ich na otwartym
powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości
kompostu.
Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i ściekami bytowymi z
osadników, z osiedli mieszkaniowych.
Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf użyty jako komponent
do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].
Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z
oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory sosnowej może być stosowany
jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą.
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2.5. Nasiona traw
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków.
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której
została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.
2.6. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu,
potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni drogowej
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu:
 glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,
 wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,
 kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników,
 sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki),
a ponadto do pielęgnacji zadrzewień:
 pił mechanicznych i ręcznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Trawniki
5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:
 teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,
 przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do gazonów lub
krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),
 przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad terenem,
 teren powinien być wyrównany i splantowany,
 ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz
starannie wyrównana,
 przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić,
 siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,
 okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,
 na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba że STWiORB przewiduje inaczej,
 na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, chyba że STWiORB przewiduje inaczej,
 przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,
 po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia
dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie
stosować wału gładkiego,
 mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w STWiORB.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
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6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:
oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,
określenia ilości zanieczyszczeń (w m3),
pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę,
wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi,
ilości rozrzuconego kompostu,
prawidłowego uwałowania terenu,
zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
gęstości zasiewu nasion,
prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania,
okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,
dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdziebeł trawy.
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:
 prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”),
 obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.












7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:
 m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawników.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB 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 STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:
 roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, rozłożenie warstwy ziemi z wykopu do odpowiedniej wysokości, dowóz
ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej w warstwie 10cm, rozrzucenie kompostu,
 zakładanie trawników,
 pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1.
PN-G-98011
Torf rolniczy
2.
PN-R-67022
Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
3.
PN-R-67023
Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste
4.
PN-R-67030
Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych
5.
BN-73/0522-01
Kompost fekaliowo-torfowy
6.
BN-76/9125-01
Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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D-10.00.00. ROBOTY INNE
D-10.03.01. Mała architektura
1.
WSTĘP
1.1.
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z posadowieniem elementów małej architektury.
1.2.
Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z posadowieniem i montażem
ławek i koszy na śmieci.
2.

MATERIAŁY

2.1.
Ławki
Konstrukcja wykonana ze stalowych profili, zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz malowanie
proszkowe na kolor czarny. Elementy nośne konstrukcji ławki wykonane z rur Ø60mm. Wymiary ławki to 180cm długości,
77cm wysokości oraz 65cm szerokości. Listwy z drewna świerkowego, zabezpieczone przed szkodliwymi warunkami
zewnętrznymi poprzez malowanie farbą akrylową lub lakierobejcą. Montaż w fundamencie betonowym C16/20 poprzez
kotwienie lub kołkami rozporowymi.

2.2.
Kosze na śmieci
Kosze stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo na kolor zielony. Kosze montowane na słupku z rury Ø60mm.
Wymiary kosza to 95cm wysokość, 43cm szerokość, 35l pojemność. Montaż w fundamencie betonowym C16/20 poprzez
kotwienie lub kołkami rozporowymi.

2.3.

Beton fundamentowy C16/20

3.

SPRZĘT
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Do wykonania robót związanych z posadowieniem elementów małej architektury należy zastosować drobny sprzęt jak do
robót budowlanych.
4.
TRANSPORT
Elementy małej architektury należy przewozić transportem samochodowym.
5.
WYKONANIE ROBÓT
5.1.
Posadowienie elementów małej architektury
5.1.1. zamocowanie ławek parkowych:
- wykonanie dwóch stóp fundamentowych dla każdej ławki, o wymiarach 100x20x40cm, beton C16/20;
-zamocowanie każdej z dwóch nóg ławki przy pomocy 2 kotw.
5.1.2. Zamontowanie koszy w fundamentach podobnych jak dla montażu ławek.
6.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola robót w trakcie mocowania elementów małej architektury polega na sprawdzeniu:
-wielkości fundamentu,
-przygotowania (dostawy) betonu,
-poziomego zamocowania elementów małej architektury.
Kontrola robót przy odbiorze polega na:
-ogólnej wizualnej ocenie pracy,
-poziomego zamocowania elementów małej architektury,
-sprawdzeniu walorów użytkowych poszczególnych elementów wyposażenia terenu (próba korzystania z nich).
7.
OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest [szt].
8.
ODBIÓR ROBÓT
Obowiązują zasady odbioru prac zanikających i podlegających zakryciu- wykonanie fundamentów.
9.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena wykonania 1 szt. elementu małej architektury obejmuje:
- wykopanie dołów pod fundamenty,
- wylanie fundamentów i montaż elementów za pomocą kotew,
- zamontowanie ławek i ustawienie koszy,
- zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych, impregnacja i pokrycie lakierem elementów drewnianych
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.
10.
brak

PRZEPISY ZWIĄZANE

D-10.05.01. Roboty malarskie
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie robót
malarskich.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót w zakresie robót malarskich i obejmują Roboty ujęte w
dokumentacji projektowej.
Zakres rzeczowy robót objętych specyfikacją:
- mur oporowy przy boisku – malowanie farbami akrylowymi w kolorze szarym RAL 7040
- mur oporowy przy boisku – zabezpieczenie powłoką antygrafitti na bazie akryli i poliuretanów w kolorze neutralnym
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST - 00 "Wymagania ogólne".
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1.5. Określenia podstawowe
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy,
metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera.
2. MATERIAŁY
2.1. Materiały – wymagania ogólne
Wymagania ogólne dla materiałów podano w ST – 00 ,,Wymagania ogólne”.
2.2. Materiały – wymagania szczegółowe
Wszystkie rodzaje farb powinny mieć cechę farb gotowych tzn. przygotowanych fabrycznie w postaci całkowicie
przystosowanej do użycia na budowie. Niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych
lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Rozcieńczalniki
W zależności od rodzaju farb należy stosować rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb.
Rozcieńczalniki powinny mieć cechy techniczne zgodnie z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.
Środki gruntujące
Przy malowaniu farbami akrylowymi:
- powierzchni betonowych zaleca się gruntowanie środkami odpowiednimi dla dobranego rodzaju farby, np.
wodorozcieńczalny impregnat akrylowy
Farby budowlane gotowe
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm lub świadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
Preparaty antygrafitti
Należy stosować preparat permanentne (nie zmywające się podczas usuwania grafitti). Stosować preparaty produkowane
na bazie poliuretanów, akryli, silikonu, umożliwiające usuwanie grafitti za pomocą ciepłej wody pod ciśnieniem (do 50ºC i
do 60 bar). Preparaty niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm lub świadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:
– rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcieńczalniki
przygotowanie fabrycznie,
– środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,
– środki do likwidacji zacieków i wykwitów
– kity i masy szpachlowe do wyrównywania i napraw podłoża.
Środki odtłuszczające i gruntujące musza spełnić warunek właściwego odtłuszczenia i zagruntowania podłoża oraz
zapewnić warunki przyczepności dla jego szpachlowania lub malowania.
Wszystkie ww. materiały musza mięć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.
3. SPRZĘT
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę
powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania BHP.
4. TRANSPORT
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne
w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST 00 Wymagania ogólne.
5. WYKONANIE ROBÓT
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5. 1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00 Wymagania ogólne.
Wszelkie prace malarskie powinny być przeprowadzane w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5°C, a najkorzystniej w
temperaturze 20 ± 5°C, bez opadów atmosferycznych, mgły, i silnego wiatru.
Świeżo wykonaną powlokę należy chronić przed deszczem i mrozem.
5. 2 Zakres wykonywania robót
Przygotowanie podłoża
Powierzchnie betonowe
Podłoże powinno być wysezonowane, mocne, bez kurzu i łuszczących się powłok starych farb i bez zanieczyszczeń.
Korzystnie jest zmyć powierzchnie wodą z detergentem, pod ciśnieniem, spłukać i wysuszyć. Miejsca zagrzybione,
porośnięte mchem, algami, oczyścić mechanicznie i zdezynfekować.
Gruntowanie
Powierzchnie betonowe
W zależności od chłonności podłoża nanosi się jedną lub dwie warstwy środka gruntującego. Każdą kolejną warstwę
nanosić po wyschnięciu poprzedniej, po czasie min. 2 godzin od nanoszenia poprzedniej warstwy. Na dużych
powierzchniach najlepiej użyć natrysku niskociśnieniowego. Można również wykorzystać wałek lub pędzle.
Zaimpregnowane powłoki należy chronić przed deszczem co najmniej przez okres 8 godzin.
Wykonywanie powłok malarskich
Przed malowaniem farbę wymieszać. Do pierwszego malowania rozcieńczyć farbę wodą w stosunku 3:1 (3 cz. farby : 1 cz.
wody), a w przypadku bardzo zwartego podłoża 2:1 (2 części farby na 1 część wody). Drugie malowanie wykonać farbą
nierozcieńczoną.
Nanosić farbę przy pomocy pędzla, wałka lub natryskiem (pneumatycznym lub hydrodynamicznym oraz
hydrodynamicznym z osłoną powietrza).
W miejscach szczególnie narażonych na ścieranie i wilgoć zaleca się malowanie trzykrotne, przy czym pierwsze gruntujące
malowanie należy wykonać farbą rozcieńczoną.
Farbę należy nanosić równo w warstwach za pomocą pędzla, walka lub natrysku. Kolejną warstwę należy nanosić dopiero
po wyschnięciu poprzedniej po upływie około 1 godziny przy temp. otoczenia 20°C i wilgotności względnej powietrza
wynoszącej ok. 55 %. W niższych temperaturach otoczenia czas schnięcia powłoki należy wydłużyć.
Do mycia narzędzi malarskich należy używać wody.
Wykonywanie powłok antygrafitti
Podłoże musi być odtłuszczone, suche i bez kurzu. Zaleca się dokładne wyczyszczenie powierzchni poprzez odkurzenie,
mycie z detergentem. Aplikację, rozcieńczanie, czas schnięcia i nakładanie poszczególnych warstw dostosować do zaleceń
wybranego producenta.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Wymagania ogólne
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami
podanymi w przytoczonych normach i niniejszej specyfikacji.
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 00 Wymagania ogólne.
6.2 Zakres kontroli badań
Powierzchnia do malowania
Sprawdzenie jakościowe stanu przygotowania podłoża należy dokonać po uzyskaniu protokołu odbioru podłoża,
bezpośrednio przed przystąpieniem do robót malarskich. Badanie podłoża należy przeprowadzać przy temp. min. 5°C i
wilgotności względnej powietrza max. 65%.
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo –
wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką.
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.
Roboty malarskie
Badania powłoki przy ich odbiorach należy przeprowadzać po zakończeniu ich wykonania, nie wcześniej niż po 7 dniach.
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5oC przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmować:
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
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sprawdzenie zgodności barw ze wzorcem
sprawdzenie sumaryczne grubości zestawu powłok
Roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo jeżeli przeprowadzone badania dadzą wynik pozytywny. W
przypadku gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i
wykonać je powtórnie.
Ocena powinna obejmować:
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłoki malarskiej czyli stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby,
jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitów i dostrzegalnych
skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzów
odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię
malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkukrotnym potarciu jej powierzchni
miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżeniu badanej powierzchni powłoki
przez kilkakrotne potarcie miękką szczotką lub szmatką.
Wyniki kontroli materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST01 Wymagania ogólne.
Dla robót malarskich jednostką obmiarową jest – m2 powierzchni zamalowanej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych w ST – 00 Wymagania ogólne.
Odbiór Robót może być dokonany jeżeli jakość robót jest zadawalająca i spełnione są wymagania dla Robót wymienione w
pkt.6 niniejszej specyfikacji.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST - 00 „Wymagania Ogólne".
Cena wykonania 1 m2 malowania farbami akrylowymi, powłokami antygrafitti obejmuje:
 roboty przygotowawcze
 przygotowanie stanowiska roboczego
 dostarczenie sprzętu i materiałów
 ustawianie i przestawianie drabin i rusztowania
 zabezpieczenie powierzchni nie przeznaczonych do malowania
 przygotowanie farb
 przygotowanie podłoża, oczyszczenie, zagruntowanie odpowiednimi środkami
 wykonanie prac malarskich w odpowiedniej ilości warstw
 oczyszczenie miejsca prac i przyległego terenu
 likwidacja stanowisk roboczych
 wykonanie badań i odbiór robót
 koszty pośrednie
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Normy
3
4
5
8
9
10
11

Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
Wyroby lakierowe - Wstępne próby techniczne
Wyroby lakierowe - Oznaczanie grubości powłoki
Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowych na działanie wody oraz
na oznaczanie nasiąkliwości.
PN-EN ISO 6272:1999 Wyroby lakierowe - Pomiar odporności powłok lakierowych na uderzenie za pomocą
aparatu Du Pont'a
PN-EN 24624:1994,
Wyroby lakierowe - Określanie przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności
międzywarstwowej
BN-77/6701-04
Materiały wykończeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwałości barwy
metodą przyspieszoną.
PN-62/C-81502
PN-EN 21513:1993
PN-EN ISO 2808:2000
PN-76/C-81521
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13
16
17
18
19
20
21
22

23
24

Farby i podkłady olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowane .
PN-EN 971-1:1999
Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Terminy
ogólne
PN-EN 1062-1:2004 (U) Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na
mury i beton.
PN-EN 13300:2002
Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne
ściany i sufity. Klasyfikacja
PN-EN 29117:1994
Farby i lakiery. Oznaczanie stanu całkowitego wyschnięcia i czasu całkowitego
wyschnięcia
PN-EN ISO 1519:2002
Farby i lakiery. Próba zginania (sworzeń cylindryczny)
PN-EN ISO 4624:2004
Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności
PN-EN ISO 8502-4:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów.
Badania służące do oceny czystości powierzchni. Wytyczne dotyczące oceny
prawdopodobieństwa kondensacji pary wodnej przed nakładaniem farby
PN-EN
ISO
12944- Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych
1:2001
systemów malarskich. Część 1: Ogólne wprowadzenie
PN-EN ISO 8501-1:2007 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -(U)
Wzrokowa ocena czystości powierzchni -- Część 1: Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po
całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok
PN-C 81901:2002

10.2 Inne dokumenty
1.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

2.

Instrukcja ITB Nr 351/98 W-wa 1998 - Zabezpieczanie przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych.

3.

Karty techniczne producenta zastosowanych wyrobów wraz z ich aprobatą techniczną ITB.

4.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady, W-wa 1989 r.

D-10.12.01. Rury ochronne
1. WSTĘP
1.1 Zakres robót objętych STWiORB.
STWiORB obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem, kontrolą i odbiorem robót związanych z zabezpieczeniem
podziemnych sieci uzbrojenia terenu za pomocą rur ochronnych
1.2 Określenia podstawowe.
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2 Materiały
Materiałami stosowanymi do ww. robót są:
– Rury ochronne dwudzielne, z tworzywa sztucznego PEHD Dn160,
– Płozy dystansowe np. systemu RACI
– Piasek na zasypki wg PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
– Kruszywo naturalne na zasypkę wykopu zgodnie z STWiORB D-04.04.01. Ulepszone podłoże z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie
– Cement portlandzki CEM I klasy 32,5 według PN-EN 197-1:2002. Przechowywanie cementu powinno się odbywać
zgodnie z BN- 88/6731-08.
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–
–

Woda odpowiadająca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Bez badań laboratoryjnych można stosować
wodociągową wodę pitną.
Inne materiały pomocnicze.

3. SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2 Sprzęt do wykonywania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania zadania powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
– koparek,
– samochodów samowyładowczych,
– spawarek,
– drobnego sprzętu pomocniczego do robót ręcznych,
– zagęszczarek.
4. TRANSPORT.
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2 Transport
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed przemieszczaniem
się (rury) oraz w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami
(kruszywo).
Transport powinien odbywać się z zachowaniem przepisów bhp oraz dotyczących ograniczenia obciążenia osi pojazdów
poruszających się po drogach publicznych.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót.
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2 Dodatkowe zasady wykonania robót
Wszelkie prace ziemne w rejonie uzbrojenia podziemnego należy prowadzić pod odpłatnym nadzorem przedstawiciela
Właściciela zabezpieczanego przewodu. Koszty związane z nadzorem ponosi Wykonawca robót i mają być wliczone w
cenę kontraktową.
Ponadto przed przystąpieniem do zasadniczych robót należy wykonać przekop kontrolny celem sprawdzenia rzeczywistej
średnicy zabezpieczanych przewodów i ewentualnie dokonać zmiany średnicy rury ochronnej.
5.3 Wykopy
Wykopy należy prowadzić z użyciem sprzętu mechanicznego oraz ręcznego w bezpośredniej bliskości przewodów na
zasadach określonych w STWiORB D-02.01.01. „Wykonanie wykopów”.
5.4 Zakładanie rur ochronnych
Na istniejące przewody należy nałożyć płozy dystansowe. Dalej na istniejące przewody i płozy dystansowe należy nałożyć
odpowiednio przygotowane połówki rur ochronnych. Rury ochronne od spodu podeprzeć klockami betonowymi lub
drewnianymi. Następnie należy nałożyć górne części rur ochronnych i połączyć je ze sobą na zatrzask.
Końce rur ochronnych należy zaślepić i uszczelnić pianką poliuretanową na szerokości min. 30cm.
5.5 Zasypanie wykopu
Wykop należy zasypywać drobną pospółką do głębokości spodu konstrukcji nawierzchni. Wskaźnik zagęszczenia na
powierzchni koryta ulicy Is>0.98 lub E2 > 45MPa oraz E2/E1 < 2.2.
Rury ochronne powinny być ułożone w obsypce piaskowej. Grubość obsypki piaskowej na rurami powinna wynosić
minimum 10cm. Pozostałą część wykopu, w zależności od lokalizacji, należy zasypać gruntem rodzimym lub drobną
pospółką dla rur układanych pod nawierzchniami drogowymi. W przypadku prowadzenia rur pod jezdniami, dla odcinków
z przekryciem mniejszym niż 70cm - ciąg zabezpieczyć ławą betonową z betonu C16/20 (B20).
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5.6 Taśma ostrzegawcza
W trakcie zasypywania wykopu na głębokości 20^25cm od poziomu przewodu należy ułożyć taśmę ostrzegawczą z PCV o
szerokości min. 20cm. Kolor taśmy ma być zgodny z rodzajem zabezpieczanego przewodu i wynika z przepisów
szczególnych.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.
6.2 Kontrola jakości robót.
Kontrola polega na sprawdzeniu jakości wykonania zabezpieczenia tj.:
– Montażu rur ochronnych,
– Wykonaniu podsypki oraz zasypki rur.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.
7.2 Jednostka obmiarowa.
Jednostką obmiarową robót jest metr bieżący [mb] dla rur ochronnych.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
8.2 Sposób odbioru robót.
Odbiór robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie
wykonanych elementów nawierzchni bez hamowania postępu robót. Odbiorowi podlega:
– zamontowanie rur ochronnych,
– zagęszczenie zasypki wykopu na powierzchni koryta nawierzchni drogowych.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena odejmuje wykonanie wszystkich prac wykonawczych podstawowych, pomocniczych dodatkowych, montażowych i
warsztatowych, badań i pomiarów dla poszczególnych zastosowanych asortymentów robót i materiałów.
Cena jednostkowa 1 metra bieżącego [mb] zamontowania rur ochronnych obejmuje:
– roboty pomiarowe i przygotowawcze,
– przekop kontrolny,
– dostarczenie materiału i sprzętu,
– wykonanie wykopu z wywiezieniem nadmiaru gruntu na odkład,
– przygotowanie rur ochronnych,
– założenie rur ochronnych wraz z uszczelnieniem,
– ułożenie taśm ostrzegawczych,
– wykonanie zasypki przewodów wraz z zagęszczeniem,
– koszty nadzoru przedstawiciela Właściciela zabezpieczanej sieci,
– pomiary i badania wymagane STWiORB.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-S-02205:1998
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.
STWiORB D-04.04.01. Ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
PN-EN 197-1:2002
Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego
użytku
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PN-EN 206-1:2003
PN-EN-12620:2004
PN-EN 934-2: 2006
PN-EN 1008:2004

Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
Kruszywa do betonu.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.
Woda zarobowa do betonu.
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B-10.00.00. BOISKA SPORTOWE WIELOFUNKCYJNE
B-10.01.01. Nawierzchnia poliuretanowa wraz z podbudową elastyczną
WSTĘP
Przedmiot STWiORB.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej dla budowy boiska wielofunkcyjnego oraz podbudowy elastycznej
pod nawierzchnię.
1.2.
Zakres stosowania STWiORB.
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i realizacji robót omawianego
zadania opisanego w punkcie 1.1
1.3.
Zakres robót objętych STWiORB.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotyczące robót związanych z wykonaniem
nawierzchni poliuretanowej.
Roboty obejmują:
 wykonanie podbudowy elastycznej,
 wykonanie nawierzchni poliuratanowej,
 wykonanie linii.
1.4.
Określenia podstawowe.
Nawierzchnia poliuretanowa- nawierzchnia dwuskładnikowa z pigmentowym środkiem wiążącym, na bazie żywic
poliuretanowych, wykonana metodą natryskową. Utwardzenie poprzez wchłanianie wilgoci z powietrza. Strukturalna
powłoka natryskowa połączona z granulatem gumowym powinna tworzyć wysoko elastyczną, wodoprzepuszczalną i
wytrzymałą nawierzchnię sportową, na której zostaną namalowane linie do gry w piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę, a
także linie torów na bieżni.
Podbudowa elastyczna- systemowa podbudowa elastyczna grubości 35 mm. Wykonana in-situ z granulatu gumowego o
granulacji 2-5 mm oraz kruszywa kwarcowego o średnicy 3-5 mm, suszonego ogniowo, połączonego z
jednoskładnikowym lepiszczem PUR.
Pozostałe stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
1.
1.1.

MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach
przedmiotowych, w przypadku braku normy- powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym
umownym warunkom. Do wykonania robót budowlanych, należy stosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową,
opisem technicznym i rysunkami.
2.2.
Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa.
Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa typu Natrysk- nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubości
warstwy 13 mm, wymagająca podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego połączonego
lepiszczem poliuretanowym- ET.
Nawierzchnia przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, służąca do pokrywania nawierzchni boisk wielofunkcyjnych,
bieżni, rozbiegu skoczni w dal. Charakteryzuje się wysokim stopniem elastyczności i sprężystości, co zapewnia znakomite
pochłanianie energii udarowej, chroniąc tym samym narażone na kontuzje stawy grających.
Nawierzchnia składa się z dwóch warstw elastycznej- nośnej i użytkowej. Warstwa nośna to mieszanina granulatu
gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas
poliuretanowych. Tak wykonaną warstwę należy pokryć warstwą użytkową, która stanowi system poliuretanowy
zmieszany z granulatem EPDM. Czynność tą wykonuje się poprzez natrysk mechaniczny (przy użyciu specjalnej
natryskarki). Po całkowitym związaniu mieszaniny są malowane linie farbami poliuretanowymi metodą natrysku.
Grubość warstwy użytkowej wynosi 3 mm. System poliuretanowy należy zmieszać z granulatem EPDM o granulacji 0,51,5 mm w stosunku wagowym 60% : 40%. Czynność tą wykonuje się w mikserze przeznaczonym dla tworzyw.
Nawierzchnia powinna mieć parametry nie gorsze niż opisane w tabeli:
Wytrzymałość na rozciąganie:
≥1,00 MPa
wg PN-EN 12230:2005
Wydłużenie względne przy zerwaniu
85 %
Opór poślizgu, próba wahadła, ślizgacz CEN, skala C
jednostki PTV
- nawierzchnia sucha
85
2.
2.1.
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- nawierzchnia mokra
59
Odporność na zużycie (ścieranie w aparacie Tabera)
< 0,65 g
Odkształcenie pionowe, na podłożu betonowym w 1,73 mm
temp. 23 st. C
Amortyzacja wstrząsów, redukcja siły na podłożu 38%
betonowym w temp 23 st. C
Odporność na sztuczne starzenie oceniona zmianą 4
barwy (stopień w skali szarej): (metoda badań PNEN 20105-A02:1996
Wpływ na środowisko
Projektowana inwestycja nie będzie wywierać wpływu na pogorszenie warunków środowiska naturalnego oraz nie naruszy
interesu osób trzecich, dlatego wprowadza się maksymalne stężenie pierwiastków metali ciężkich jakie mogą pojawić się w
materiałach użytych do wykonania nawierzchni sportowej. Zawartość pierwiastków podano w poniższej tabeli:
parametr
wartość w mg/l
DOC- po 48 godzinach
<14
ołów (Pb)
<0,0015
kadm (Cd)
<0,0002
chrom (Cr)
<0,001
chrom VI (CrVI)
<0,008
rtęć (Hg)
<0,0002
cynk (Zn)
<0,11
cyna (Sn)
<0,005
Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni:
 Aprobata lub rekomendacja ITB lub inne wyniki badań wydane przez instytucje uprawnione do badania i
certyfikowania wyrobów, potwierdzające, że oferowana nawierzchnia syntetyczna spełnia wymagania
Zamawiającego
 Aktualne badania na zgodność z normą PN-EN 14877
 Atest higieniczny PZH
 Badania potwierdzające bezpieczeństwo ekologiczne według normy DIN 18035-6:2014, wydane przez
laboratorium posiadające akredytację
 Badanie oznaczenia zawartości WWA
 Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta z potwierdzeniem gwarancji
 Próbka oferowanej nawierzchni poliuretanowej
Celem weryfikacji właściwości i parametrów technicznych proponowanych przez Oferentów nawierzchni zaleca się
żądanie przez Zamawiającego składania wraz z ofertą dokumentów wyżej opisanych, (podstawą prawną żądania
powyższych dokumentów jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane).
2.3.
Podbudowa elastyczna.
Impregnacja podłoża ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, związanie luźnych cząsteczek podłoża. Wykonuje się
ją ręcznie za pomocą wałka lub mechanicznie- poprzez natrysk pistoletem. Impregnat jest produktem jednoskładnikowym.
Systemowa podbudowa elastyczna o grubości 35 mm wykonana jest in-situ z granulatu gumowego o granulacji 2-5 mm
oraz kruszywa kwarcowego o średnicy 3-5 mm, suszonego ogniowo, połączonego z jednoskładnikowym lepiszczem PUR.
Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy, kruszywo
kwarcowe mieszane jest z systemem poliuretanowym (PUR) w mikserze, przybliżone zużycie poszczególnych produktów
na 1 m2 przy gr. 35 mm:
 Granulat gumowy 2-5 mm wraz ze ścierem gumowym
11,50 kg
 Kruszywo kwarcowe 3-5 mm
29,00 kg
 Lepiszcze
2,30 kg
Podbudowa powinna być uwałowana w taki sposób, aby nie występowało wykruszanie się warstwy górnej, wymaga
impregnacji.
Warunkiem poprawnego wykonania w/w nawierzchni jest przestrzeganie warunków pogodowych, technologii wykonania
oraz właściwych norm zużycia poszczególnych materiałów opisanych w oryginalnych kartach technicznych systemów i
produktów. Zalecane jest posiadanie przez bezpośredniego wykonawcę robót doświadczenia przy aplikacji systemu oraz
rekomendacji od dostawcy systemu.
SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2.
Sprzęt do wykonania nawierzchni poliuretanowej wraz z podbudową elastyczną.
Do wykonania robót objętych niniejszą STWIORB zaleca się stosowanie następującego sprzętu:
 ładowarka do załadunku i transportu materiałów sypkich, spychania i zwałowania
3.
3.1.
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zagęszczarka wibracyjna do gruntu
linki
poziomica
gumowe młotki
kołki
łopaty
taczki
grabie
pomosty
miotły
równiarki lub układarki

4.
4.1.

TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2.
Transport materiałów.
Proponuje się użyć następujących środków transportu:
 Samochód dostawczy

WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2.
Wykonanie robót.
Do wykonania nawierzchni należy przystąpić po wykonaniu podbudowy.
Podczas wykonywania prac, należy bezwzględnie przestrzegać, aby wilgotność otoczenia oscylowała w przedziale 4090%, a temperatura podłoża powinna być większa o co najmniej 3⁰C od panującej w danym miejscu temperatury punktu
rosy.
Przed przystąpieniem do montażu nawierzchni, po sprawdzeniu równości spadków oraz jakości wykonania podbudowynależy ją wymieść i oczyścić z wszelkich śmieci, piasku i innych. Ewentualne widoczne miejsca z występującymi plamami
olejowymi należy bezwzględnie wymyć detergentem.
Montaż nawierzchni sportowej- wg instrukcji producenta i wybranej technologii- natrysk.
Po zakończeniu robót nawierzchniowych otrzymujemy gotową warstwę użytkową, na której malujemy linie farbami
poliuretanowymi.
Na nawierzchnie nanoszone są linie (specjalistyczną farbą poliuretanową).
Nawierzchnie PUR produkowane są w dwóch podstawowych kolorach- ceglastym i zielonym.
Proponowana kolorystyka boisk z poliuretanu:
 Opaska wokół boiska oraz boiska do siatkówki – kolor ceglasty
 Pozostała nawierzchnia – kolor zielony.
 Linia pola gry do piłki ręcznej – kolor biały,
 Linia pola gry do siatkówki – kolor żółty,
 Linia pola gry do koszykówki – kolor niebieski.
Grubość linii wynosi 5 cm wg rysunków szczegółowych projektu technicznego i obowiązujących przepisów.
Nawierzchnia poliuretanowa wykonywana zgodnie z normą DIN 18035/6 + IAAF.
5.
5.1.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2.
Kontrola jakości materiałów.
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać akceptację inspektora nadzoru.
6.3.
Kontrola jakości robót.
 Nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość i powinna wynosić min. 13 mm
 Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną oraz jednolity kolor
 Warstwa użytkowa powinna być związana na trwałe z warstwą elastyczną
 Nie należy dopuścić do powstawania zlewów oraz powstałych z nadmiaru natrysku
 Nie należy zwiększać grubości warstwy górnej. Całość musi być przepuszczalna dla wody. Jest to naturalna cecha
nawierzchni.
 Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez uskoków
utrudniających późniejsze użytkowanie.
 Spadki poprzeczne i podłużne oraz grubość nawierzchni powinny odpowiadać wartościom określonym w
przepisach IAAF i PZLA (w przypadku stadionów la) lub innych przepisów (w przypadku boisk itp.)
6.
6.1.
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Kontroli podlega:
 Zgodność z dokumentacją techniczną miejsc montażu;
 Trwałość montażu;
 Wygląd zamontowanych elementów;
 Liniowość zamontowanych elementów;
 Wykonanie profili podłużnych i poprzecznych nawierzchni.
OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2.
Jednostka obmiarowa.
Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej wraz z podbudową elastyczną
jest:
a) Dla podbudowy elastycznej– m2,
b) Dla nawierzchni poliuretanowej – m2,
c) Dla malowania linii – kpl.
7.
7.1.

ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Odbiór robót związanych z wykonaniem nawierzchni polega na wizualnym sprawdzeniu kompletności
wykonanych robót. Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi, Kartą Producenta oraz
dokumentacją techniczną. Przy wykonywaniu robót niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez wykonawcę, a
także nadzór inwestorski.
Częściowe odbiory robót polegają na sprawdzeniu, czy poszczególne etapy robót zostały wykonane wg projektu
technicznego.
Odbioru robót powinien dokonać inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale przedstawiciela wykonawcy robót.
8.

PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2.
Cena jednostki obmiarowej.
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt. 7 zgodnie z obmiarem, po odbiorze robót.

9.
9.1.

Cena wykonania robót obejmuje:
a)
-

Cena jednostkowa 1 metra kwadratowego [m2] robót związanych z wykonaniem nawierzchni i podbudowy obejmuje:
roboty przygotowawcze,
prace pomiarowe,
zakup, transport materiałów,
dostarczenie sprzętu,
przygotowanie podłoża,
wykonanie montażu podbudowy,
wykonanie montażu nawierzchni;
zabezpieczenie elementów narażonych na zabrudzenie;
uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

b)
-

Cena jednostkowa 1 kompletu [kpl] robót związanych z wykonaniem linii obejmuje:
roboty przygotowawcze,
prace pomiarowe,
zakup, transport materiałów,
dostarczenie sprzętu,
przygotowanie podłoża,
wykonanie linii,
zabezpieczenie elementów narażonych na zabrudzenie;
uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

10.
1.

PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 14877:2014-02

Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenów sportowych- Specyfikacja.

B-10.01.02. Nawierzchnia z trawy syntetycznej
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WSTĘP
Przedmiot STWiORB.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem nawierzchni z trawy syntetycznej.
1.2.
Zakres stosowania STWiORB.
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i realizacji robót omawianego
zadania opisanego w punkcie 1.1
1.3.
Zakres robót objętych STWiORB.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotyczące robót związanych z wykonaniem
nawierzchni z trawy syntetycznej.
1.4.
Określenia podstawowe.
Trawa syntetyczna- nawierzchnia syntetyczna składająca się z mocnego, elastycznego podkładu z tworzywa sztucznego na
bazie lateksu oraz runa, czyli włókien sztucznych, które wplecione są w warstwę podkładową. Włókna wykonane są z
różnych polimerów: polietylenu, polipropylenu, poliamidu. Trawa syntetyczna trzeciej generacji zasypywana jest piaskiem
kwarcowym oraz granulatem gumowym.
Pozostałe stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
1.
1.1.

MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach
przedmiotowych, w przypadku braku normy- powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym
umownym warunkom. Przed zastosowaniem konkretnego materiału wykonawca zobowiązany jest dostarczyć atest lub
deklaracje zgodności, w przypadku ich braku, próbkę materiału. Do wykonania robót budowlanych, należy stosować
materiały zgodnie z dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami.
2.2.
Nawierzchnia z trawy syntetycznej trzeciej generacji.
Nawierzchnia z trawy syntetycznej musi być odporna na mróz i wysokie temperatury oraz promienie UV bez skutków
ubocznych dla środowiska (zapach, opary). Nawierzchnia powinna być zgodna z normą PN-EN 15330-1 i spełniać
następujące wymagania:
- Typ włókna – monofilowe
- Wysokość źdźbła –60 mm
- Materiał włókna – polietylen
- Ciężar włókna Dtex – min. 13 000 g/m2
- Ilość włókien min. 102 000 włókien/m2
- Waga całkowita min. 2 400 g/m2
- Grubość włókna – min. 500 mikronów
- Kształt włókna: X
- Wytrzymałość łączenia klejonego między brytami po starzeniu wodą min. 80 N/100mm
- Siła potrzebna do wyrwania pęczka trawy po starzeniu wodą min. 80 N
2.
2.1.

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni:
 Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium, dotyczący oferowanego systemu nawierzchni,
potwierdzający zgodność jego parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf oraz potwierdzający
wytrzymałość łączenia klejonego między brytami po starzeniu wodą i siłę potrzebną do wyrwania pęczka trawy
po starzeniu wodą
 Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2014 lub aprobata techniczna ITB lub rekomendacja
techniczna ITB lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium
 Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta
 Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia
 Autoryzacja producenta trawy syntetycznej wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię
 Certyfikat FIFA 2 lub Quality Pro dla wykonywanego systemu
2.3.
Piasek kwarcowy do wypełnienia.
Należy stosować piasek kwarcowy wysuszony o granulacji 0,2-0,8mm. Piasek kwarcowy dociąża trawę do podłoża,
uodparnia włókna przed ugnieceniem, a dodatkowo zmniejsza ryzyko ubytku włókien, co wydłuża okres użytkowania
nawierzchni. Ponadto, piasek utrzymuje wilgoć, która minimalizuje odczucie nagrzewania się trawy syntetycznej w upalne
dni.
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2.4.
Granulat SBR do wypełnienia.
Średnica stosowanego granulatu może wynosić od 1 do 2,5 mm. Właściwości fizyczne granulatu powinny spełniać
wymagania:
- Wytrzymałość na rozciąganie: >5 MPa wg PN-ISO 37:1998
- Twardość: 60 +/- 5 stopni Sh A wg PN-80/C-04238
- Zawartość polimeru: >20%
- Wydłużenie przy zerwaniu: >350 % wg PN-ISO 37:1998
- Ciężar właściwy: 1,2 +/- 0,03 g/cm3 wg PN-ISO 2781+AC1:1996
SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2.
Sprzęt do wykonania nawierzchni.
Do wykonania robót objętych niniejszą STWIORB zaleca się stosowanie następującego sprzętu:
 ładowarka do załadunku i transportu materiałów sypkich, spychania i zwałowania
 zagęszczarka wibracyjna do gruntu
 linki
 poziomica
 gumowe młotki
 kołki
 łopaty
 taczki
 grabie
 miotły
3.
3.1.

4.
4.1.

TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2.
Transport materiałów.
Proponuje się użyć następujących środków transportu:
 Samochód dostawczy

WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2.
Wykonanie robót.
Do wykonania nawierzchni należy przystąpić po wykonaniu podbudowy wykonanej zgodnie z dokumentacją projektową.
Odpowiednio przygotowana podbudowa powinna się charakteryzować gładką powierzchnią (dzięki zastosowaniu w
wierzchniej warstwie podbudowy kruszywa frakcji 0,075-4mm gr. 3 cm).
Instalacja powinna się odbywać w temperaturze nie niższej niż 5 st. C, przy warunkach bezdeszczowych i umiarkowanej
wilgotności. Niskie temperatury nie sprzyjają właściwemu naciągnięciu warstwy podkładowej, jak i wpływają na gorszą
jakość pracy kleju. Pogoda deszczowa uniemożliwia wszczotkowanie w trawę suchego piasku kwarcowego.
Przy układaniu rolek trawy (stosuje się rolki o szerokości ok. 4 m) należy zwracać uwagę na to, by włókna zwrócone były
w tym samym kierunku. W przeciwnym razie widoczna będzie różnica pomiędzy poszczególnymi rolkami, uwypuklona
przez promienie słoneczne. Następnie, zaleca się odcięcie kilkucentymetrowego paska. Posługując się nożem, tnąc od
strony podkładu. Cięcie musi być przeprowadzone precyzyjnie – odległość pomiędzy liniami splotów łączonych
fragmentów powinna być jak najmniejsza. Jednocześnie należy pamiętać, aby podczas cięcia wzdłuż linii splotów nie
uszkodzić ich.
Następnym krokiem jest łączenie rolek trawy. Łączenia fragmentów trawy powinny pozostać niewidoczne. Przestrzeń
pomiędzy nimi powinna wynosić ok. 2 mm, nie powinny się na siebie nachodzić. Po właściwym ułożeniu rolek trawy obok
siebie, należy odwinąć końcówkę każdej z rolek tak, aby powstała ok. 30 cm przestrzeń, w którą wpasowana zostanie
flizelina. Po wpasowaniu flizeliny zaleca się kontrolnie sprawdzić, czy rolki trawy się nie przesunęły. Należy ponownie
przykryć flizelinę odwiniętymi wcześniej rolkami i sprawdzić, czy przez szew nie będzie prześwitywać pas flizeliny. Po
wykonaniu poprawek, odwija się rolki trawy, sprawdza czy pasek flizeliny nie uległ zabrudzeniu i ewentualnie dokonuje
jego oczyszczenia. Po dokładnym sprawdzeniu można przechodzić do klejenia. Przy użyciu szpachli, rozprowadzamy klej
poliuretanowy na flizelinę. Następnie, dociskamy obydwie rolki do flizeliny i obciążamy na czas zgodny z instrukcją
producenta kleju. Zaleca się stosowanie kleju rekomendowanego przez producenta trawy. Nadmiar kleju, który wypłynie z
pod powierzchni lub pozostanie na włóknach trawy należy niezwłocznie zmyć przy pomocy szmatki z ciepłą wodą. Po
wykonaniu całej nawierzchni i połączeniu ze sobą wszystkich rolek trawy należy dociąć jej brzegi do krawędzi boiska w
postaci obrzeży betonowych.
5.
5.1.
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Linie wyznaczające pole gry, gr. 8 cm w kolorze białym montuje się poprzez wklejenie w gotową nawierzchnię. Miejsca na
linie wycinane są nożem. W wycięte miejsca następuje wklejenie pasów trawy za pomocą kleju. Po wykonaniu linii należy
przystąpić do szczotkowania i wykonywania zasypek. Należy upewnić się, że upłynął czas wiązania kleju (w zależności od
producenta, ok. 3h).
Trawa syntetyczna powinna zostać wyszczotkowana w przeciwnym kierunku do układania się włókien (twarda szczotka o
włosiu niemetalowym lub maszyna ze szczotką). Zabieg ten ustawi włókna w pozycji pionowej, co pozwoli na
wypełnienie trawy zaokrąglonym, suchym i płukanym piaskiem kwarcowym. Zaleca się zastosowanie ok. 14 kg piasku na
każdy m2. Powinien on zostać równomiernie wprowadzony w dolne partie trawy syntetycznej za pomocą szczotki.
Następnie w podobny sposób należy wprowadzić w trawę zasypkę z granulatu SBR, w ilości ok. 16 kg/m2. Podane ilości
zasypek są orientacyjne i mogą się różnić w zależności od parametrów zastosowanej trawy (wysokości włókien, gęstości).
Dokładną ilość zasypki zastosować wg zaleceń producenta zastosowanej trawy syntetycznej.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2.
Kontrola jakości materiałów.
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać akceptację inspektora nadzoru.
6.3.
Kontrola jakości robót.
Wykonywanie robót należy kontrolować na bieżąco, gdyż po wykonaniu montażu całej nawierzchni trudno jest
wykonać miejscowe poprawki. Kontroli podlega:
 połączenie poszczególnych rolek trawy – na styk, bez nachodzenia jednej rolki na drugą
 równomierne, dokładne przymocowanie rolek trawy do flizeliny
 równość podłoża przed montażem – dopuszczalne odchyłki od projektowanych spadków wynoszą 10mm przy
kontroli łatą 3m
 ilość i równomierne rozmieszczenie zasypki piaskowej i granulatu
 wizualna kontrola płyty boiska – po zasypaniu włókna trawy powinny wystawać z zasypu a nie leżeć pod
piaskiem i granulatem
 Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez uskoków
utrudniających późniejsze użytkowanie.
 Zgodność z dokumentacją techniczną wymiarów i miejsc montażu;
 Trwałość montażu;
 Wygląd zamontowanych elementów;
 Liniowość zamontowanych elementów;
 Wykonanie profili podłużnych i poprzecznych nawierzchni.
6.
6.1.

OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2.
Jednostka obmiarowa.
Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem nawierzchni z trawy syntetycznej jest:
a) Dla nawierzchni z trawy syntetycznej – m2,
b) Dla wykonania linii z trawy syntetycznej – kpl.
7.
7.1.

ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Odbiór robót związanych z wykonaniem nawierzchni polega na wizualnym sprawdzeniu kompletności
wykonanych robót. Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi, Kartą Producenta oraz
dokumentacją techniczną. Przy wykonywaniu robót niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez wykonawcę, a
także nadzór inwestorski. Częściowe odbiory robót polegają na sprawdzeniu, czy poszczególne etapy robót zostały
wykonane wg projektu technicznego.
Odbioru robót powinien dokonać inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale przedstawiciela wykonawcy robót.
8.

PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2.
Cena jednostki obmiarowej.
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt. 7 zgodnie z obmiarem, po odbiorze robót.

9.
9.1.

Cena wykonania robót obejmuje:
a)

Cena jednostkowa 1 metra kwadratowego [m2] robót związanych z wykonaniem nawierzchni obejmuje:
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-

roboty przygotowawcze,
prace pomiarowe,
zakup, transport materiałów,
dostarczenie sprzętu,
przygotowanie podłoża,
wykonanie montażu nawierzchni z trawy syntetycznej zgodnie z niniejszą STWiORB oraz zaleceniami producenta,
wykonanie zasypek z piasku kwarcowego oraz granulatu SBR,
wykonanie kontroli i pomiarów,
uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

b)
-

Cena jednostkowa 1 kompletu [kpl] robót związanych z wykonaniem linii obejmuje:
roboty przygotowawcze,
prace pomiarowe,
zakup, transport materiałów,
dostarczenie sprzętu,
przygotowanie podłoża,
wykonanie linii poprzez cięcie i wklejanie,
wykonanie zasypek z piasku kwarcowego oraz granulatu SBR,
wykonanie kontroli i pomiarów,
uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

10.
1.

PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 15330-1:2014-02

Nawierzchnie terenów sportowych – Darń syntetyczna i mechanicznie igłowane
nawierzchnie przeznaczone głównie do użytkowania w terenie niekrytym

B-10.01.03. Montaż urządzeń sportowych i wyposażenia
WSTĘP
Przedmiot STWiORB.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z montażem urządzeń sportowych.
1.2.
Zakres stosowania STWiORB.
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i realizacji robót omawianego
zadania opisanego w punkcie 1.1
1.3.
Zakres robót objętych STWiORB.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotyczące robót związanych z montażem
urządzeń sportowych.
1.4.
Określenia podstawowe.
Urządzenia sportowe- środki techniczne służące uprawianiu danej dyscypliny sportowej, jak: słupki wraz z siatką do
siatkówki, stojaki do koszykówki z tablicą epoksydową i obręczą, bramki aluminiowe do gry w piłkę ręczną itp.
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
1.
1.1.

MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach
przedmiotowych, w przypadku braku normy- powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym
umownym warunkom. Do wykonania robót budowlanych, należy stosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową,
opisem technicznym i rysunkami.
Wszystkie użyte urządzenia muszą być zgodne z przepisami poszczególnych federacji dot. Odpowiednich dyscyplin
sportowych.
Wszystkie elementy narażone na korozję należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez wykonanie powłoki antykorozyjnej.
Wymagane dokumenty:
 Zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczone produkty
odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym (np. rekomendacja techniczna ITB).
Wykonawca może zamiast w/w zaświadczenia złożyć równoważne zaświadczenie wystawione przez podmioty
mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 Atest Higieniczny PZH.
2.
2.1.
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 Certyfikat bezpieczeństwa.
2.2.
Bramki do piłki ręcznej.
Charakterystyka sprzętu:
 Bramka o wymiarach 3,0x2,0 m, głębokość 0,8x1,0 lub 1,0x1,2 m
 Bramka aluminiowa, montowana w tulejach,
 Tuleje montowane w betonowych fundamentach z betonu klasy min. C25/30 i wymiarach 50x50 cm i głębokości
65 cm, z drenażem odwadniającym pod tuleją,
 Konstrukcja bramki wykonana z profilu aluminiowego 80x80x2 mm, gat. AlMgSi lub o nie gorszych parametrach,
anodowana,
 Pałąk podtrzymujący siatkę wykonany z rury stalowej ϕ33,7x2,6 mm gat. S235JR lub o nie gorszych parametrach,
cynkowany metodą ogniową,
 Belka i rama dolna wykonana z profilu aluminiowego, anodowana,
 Pasy na konstrukcji koloru czerwonego, niebieskiego lub czarnego wg ustaleń z Inwestorem.
 Bramki do piłki ręcznej osadzone w tulejach, profil aluminiowy
 Siatka polipropylenowa gr 4 mm mocowana za pomocą uchwytów do siatki.
2.3.
Zestawy słupków do siatkówki.
Charakterystyka sprzętu:
 Słupek aluminiowy o wysokości 2,55 m (ponad teren) z systemem punktowego zamocowania boków siatki o
regulowanej wysokości zawieszenia
 Słupki montowane w tulejach, dodatkowo należy wyposażyć w dekle maskujące,
 Tuleje montowane w betonowych fundamentach z betonu klasy min. C25/30 i wymiarach 50x50 cm i głębokości
65 cm, z drenażem odwadniającym pod tuleją,
 Słupek wykonany z profilu aluminiowego owalnego 120x100x2 mm, gat. AlMgSi lub o nie gorszych parametrach,
anodowana,
 Siatka polipropylenowa gr.3 mm rozpięta na lince stalowej naprężającej
 Słupki dodatkowo wyposażone w osłonę z gąbki osłoniętej materiałem wodoodpornym o wys. 150 cm
2.4.
Stojaki do gry w koszykówkę.
Charakterystyka sprzętu:
 Stojak o konstrukcji słupowej wykonanej z profilu aluminiowego o regulowanej wysokości 260-305 cm z
wysięgnikiem;
 Słupki aluminiowe, montowane w tulejach,
 Tuleje montowane w betonowych fundamentach z betonu klasy min. C25/30 i wymiarach 100x100 cm i
głębokości 120 cm, z drenażem odwadniającym pod tuleją,
 Słupek wykonany z profilu aluminiowego 120x120x2 mm, gat. AlMgSi lub o nie gorszych parametrach,
anodowana,
 Tablica epoksydowa laminowana o wymiarach 105x180 cm, wyposażona w obręcz stalową ocynkowaną, siatka
do obręczy biała ze sznurka plecionego,
 Słupki dodatkowo wyposażone w osłonę z gąbki osłoniętej materiałem wodoodpornym o wys. 200 cm
2.5.
Bramki do piłki nożnej.
Charakterystyka sprzętu:
 Bramka o wymiarach 3,0x2,0 m lub 5,0x2,0 m (do ustalenia z Inwestorem),
 Bramka aluminiowa, montowana w tulejach,
 Tuleje montowane w betonowych fundamentach z betonu klasy min. C25/30 i wymiarach 50x50 cm i głębokości
65 cm, z drenażem odwadniającym pod tuleją,
 Konstrukcja bramki wykonana z profilu aluminiowego,
 Pałąk podtrzymujący siatkę wykonany z rur stalowych,
 Belka i rama dolna wykonana z profilu aluminiowego, anodowana,
 Bramki osadzone w tulejach, profil aluminiowy
 Siatka polipropylenowa gr 4 mm mocowana za pomocą uchwytów do siatki.
2.6.
Trybuny sportowe.
Charakterystyka sprzętu:
 Pojemność ok 100 miejsc,
 Konstrukcja trybuny wykonana z profili stalowych, cynkowanych ogniowo,
 Podesty z krat stalowych typu VEMA cynkowane ogniowo,
 Siedziska plastikowe z oparciami średniej wysokości, ok. 24 cm,
 Montaż w fundamentach betonowych o wymiarach 0,4x0,4x1,0m pod wszystkimi słupkami.
2.7.
Maty ochronne, osłony na słupy.
Charakterystyka sprzętu:
 Osłony wykonane z pianki poliuretanowej,
 Całość pokryta materiałem PVC odpornym na warunki atmosferyczne,
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Osłony na słupy zapinane na rzepy,
Osłony na mur oporowy grubości 10 cm lub innej ustalonej z Inwestorem,
Montaż osłon do muru za pomocą śrub wkręcanych w mur, zakończonych pierścieniami, do których zaczepiane są
taśmy parciane zakończone haczykami (rozwiązanie spotykane na halach sportowych).
2.8.
Elementy wyposażenia rzutni do pchnięcia kulą.
Charakterystyka sprzętu:
 Nawierzchnia rzutni wykonana z mączki ceglanej grubej i drobnej, z dodatkiem gliny mielonej,
 Górna warstwa z mączki ceglanej drobnej 0-2mm, warstwa dolna z mączki grubej 0-5mm,
 Pole do rzutu wykonane z gotowych, certyfikowanych elementów, tj. pierścień z płaskownika o średnicy 2135mm,
próg do pchnięcia wykonany z żywicy epoksydowej, montowany za pomocą śrub,
 Pole do rzutu wykonane w podłożu betonowym zbrojonym, beton C20/25 zbrojony siatką z prętów fi10 o oczku
15x15cm,
 Górna powierzchnia pola do rzutu wykonana z betonu zatartego na ostro,
 Pole rzutu wyposażone w rurki drenarskie fi15 służące odprowadzeniu wody z powierzchni pola.
2.9.
Skocznia w dal.
Charakterystyka sprzętu:
 Skocznia wyposażona w belkę do odbicia, belka o wymiarach 122x30x10 cm, wykonana z żywicy epoksydowej, z
nakładką do odbicia ze sklejki wodoodpornej oraz listwą z rowkiem na plastelinę,
 Belka montowana w specjalnej skrzyni z blachy aluminiowej montowanej na stałe w rozbiegu skoczni,
 Dopuszcza się inny sposób montażu belki do odbicia po skonsultowaniu z Inwestorem,
 Zeskocznia wykonana w obrzeżach betonowych, zabezpieczonych deskami impregnowanymi przeciwgrzybicznie
i środkami uodparniającymi na warunki atmosferyczne, deski o wymiarach 5x15 cm,
 Deski montowane do obrzeży za pomocą śrub,
 Zeskocznia wypełniona piaskiem płukanym w warstwie grubości 30 cm.
2.10. Fundamenty.
Beton na fundamenty będzie wytwarzany w wytwórni zgodnie z PN-EN 206-1 i dostarczony na budowę lub wytwarzany
na miejscu budowy po akceptacji Inspektora Nadzoru. Fundamenty należy wykonywać z betonu klasy C25/30 lub innej
jeśli wskazano to w dokumentacji projektowej. Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w
normie PN-EN 197-1:2012E. Kruszywa do betonu muszą spełniać wymagania normy PN-EN 12620+A1:2010P. Woda
zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać
z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania.
SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2.
Sprzęt do montażu urządzeń sportowych.
Do wykonania robót objętych niniejszą STWIORB zaleca się stosowanie sprzętu zgodnego z wytycznymi producenta
oraz aprobatami technicznymi.
Roboty związane z betonowaniem można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez
zarządzającego realizacją inwestycji. Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory o częstotliwości
6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości.
3.
3.1.

4.
4.1.

TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2.
Transport materiałów.
Proponuje się użyć następujących środków transportu:
 Samochód dostawczy
 Mieszalniki samochodowe (tzw. „gruszki”) dla transportu mieszanki betonowej.
WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2.
Wykonanie robót.
Do wykonania montażu należy przystąpić po wykonaniu podbudowy oraz wszystkich prac przygotowawczych.
Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z instrukcjami montażu dołączonymi do urządzeń sportowych.
Fundamenty wykonywane pod montaż urządzeń sportowych należy obniżyć względem projektowanych rzędnych boiska o
48 mm, tak, aby było możliwe wykonanie warstwy podbudowy elastycznej (35 mm) i nawierzchni poliuretanowej (13 mm)
nad fundamentem. Tuleję należy wyprowadzić nad fundament do projektowanej rzędnej boiska.
5.
5.1.

Str. 123

Zobowiązuje się Wykonawcę, przed zamawianiem konkretnego sprzętu, do przedstawienia proponowanego
rozwiązania materiałowego oraz producenta poszczególnych elementów, np. koszy, bramek, siatek, osłon, belki do
odbicia.
Roboty betonowe muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami PN-EN 206-1.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2.
Kontrola jakości materiałów.
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać akceptację inspektora nadzoru.
6.3.
Kontrola jakości robót.
Kontroli podlega:
 Zgodność z dokumentacją techniczną miejsc montażu;
 Trwałość montażu;
 Wygląd zamontowanych elementów;
 Liniowość zamontowanych elementów.
6.
6.1.

OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2.
Jednostka obmiarowa.
Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej wraz z podbudową elastyczną jest:
a) Dla urządzeń sportowych– kpl,
b) Dla nawierzchni z mączki ceglanej– m2,
7.
7.1.

ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi, Kartą Producenta oraz dokumentacją
techniczną. Przy wykonywaniu robót niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez wykonawcę, a także nadzór
inwestorski.
Częściowe odbiory robót polegają na sprawdzeniu, czy poszczególne etapy robót zostały wykonane wg projektu
technicznego.
Odbioru robót powinien dokonać inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale przedstawiciela wykonawcy robót.
8.

PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2.
Cena jednostki obmiarowej.
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt. 7 zgodnie z obmiarem, po odbiorze robót.
9.
9.1.

Cena wykonania robót obejmuje:
a)
-

Cena jednostkowa 1 kpl [komplet] robót związanych z montażem urządzeń sportowych obejmuje:
roboty przygotowawcze,
prace pomiarowe,
zakup, transport materiałów,
dostarczenie sprzętu,
wykonanie fundamentów pod montaż urządzeń,
wykonanie montażu poszczególnych urządzeń sportowych zgodnie z instrukcją producenta,
wykonanie powłoki antykorozyjnej i malowanie,
zabezpieczenie elementów narażonych na zabrudzenie,
uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

b)
-

Cena jednostkowa 1 metra kwadratowego [m2] robót związanych z wykonaniem nawierzchni z mączki obejmuje:
roboty przygotowawcze,
prace pomiarowe,
zakup, transport materiałów,
dostarczenie sprzętu,
przygotowanie i uprzątnięcie podłoża,
rozkładanie warstw mączki ceglanej grubej i drobnej wraz z zagęszczeniem lekkim sprzętem,
uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.
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10.
PRZEPISY ZWIĄZANE
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, Tom I- Budownictwo ogólne, Arkady
Warszawa, 1990.
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