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D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĉP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót w związku z budową wielofunkcyjnego boiska w m. Chorzew.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objĊtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objĊtych
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczególnych asortymentów robót drogowych.
1.4. OkreĞlenia podstawowe
UĪyte w SST wymienione poniĪej okreĞlenia naleĪy rozumieü w kaĪdym przypadku nastĊpująco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bĊdący budynkiem, stanowiący całoĞü technicznouĪytkową (droga) albo jego czĊĞü stanowiącą odrĊbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt
mostowy, korpus ziemny, wĊzeł).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniĊty 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 (montaĪowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniĊcia po jego
zakoĔczeniu.
1.4.5. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczĊcią organu wydającego,
wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzĊdowy dokument przebiegu robót
budowlanych, słuĪący do notowania zdarzeĔ i okolicznoĞci zachodzących w toku wykonywania robót,
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceĔ i innej korespondencji technicznej
pomiĊdzy InĪynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem.
1.4.6. InĪynier/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 - czĊĞü korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez WykonawcĊ, upowaĪniona do kierowania
robotami i do wystĊpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) 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 noĞna (przĊsło lub przĊsła obiektu mostowego) - czĊĞü obiektu oparta na podporach
mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych.
1.4.12. Korpus drogowy - nasyp lub ta czĊĞü wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami
rowów.
1.4.13. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoĪenia w nim konstrukcji
nawierzchni.
1.4.14. KsiąĪka obmiarów - akceptowany przez InĪyniera/Kierownika projektu zeszyt
z ponumerowanymi stronami, słuĪący do wpisywania przez WykonawcĊ obmiaru dokonywanych robót
w formie wyliczeĔ, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w ksiąĪce obmiarów podlegają
potwierdzeniu przez InĪyniera/Kierownika projektu.
1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego,
niezbĊdne do przeprowadzenia wszelkich badaĔ i prób związanych z oceną jakoĞci materiałów oraz
robót.
1.4.16. Materiały - wszelkie tworzywa niezbĊdne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez InĪyniera/ Kierownika projektu.
1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuĪących do przejmowania i rozkładania obciąĪeĔ od
ruchu na podłoĪe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Ğcieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpoĞrednio oddziaływaniu ruchu
i czynników atmosferycznych.
b) Warstwa wiąĪąca - warstwa znajdująca siĊ miĊdzy warstwą Ğcieralną a podbudową, zapewniająca
lepsze rozłoĪenie naprĊĪeĔ w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowĊ.
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa słuĪąca do wyrównania nierównoĞci podbudowy lub profilu
istniejącej nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna czĊĞü nawierzchni słuĪąca do przenoszenia obciąĪeĔ od ruchu na podłoĪe.
Podbudowa moĪe składaü siĊ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
e) Podbudowa zasadnicza - górna czĊĞü podbudowy spełniająca funkcje noĞne w konstrukcji
nawierzchni. MoĪe ona składaü siĊ z jednej lub dwóch warstw.
f) Podbudowa pomocnicza - dolna czĊĞü podbudowy spełniająca, obok funkcji noĞnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoĪa. MoĪe
zawieraü warstwĊ mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami działania mrozu.
h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemoĪliwienia przenikania cząstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni leĪącej powyĪej.
i) Warstwa odsączająca - warstwa słuĪąca do odprowadzenia wody przedostającej siĊ do nawierzchni.
1.4.18. Niweleta - wysokoĞciowe i geometryczne rozwiniĊcie na płaszczyĨnie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.
1.4.19. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana
do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodnoĞü - zgodnoĞü wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami,
a jeĞli przedział tolerancji nie został okreĞlony - z przeciĊtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.21. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi i związanych z nią urządzeĔ oraz drzew i krzewów. Pas drogowy moĪe równieĪ obejmowaü teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeĔ chroniących ludzi i Ğrodowisko przed
uciąĪliwoĞciami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.22. Pobocze - czĊĞü korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia
urządzeĔ organizacji i bezpieczeĔstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, słuĪąca jednoczeĞnie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.23. PodłoĪe nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leĪący pod nawierzchnią do głĊbokoĞci
przemarzania.
1.4.24. PodłoĪe ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoĪa, leĪąca bezpoĞrednio pod nawierzchnią,
ulepszona w celu umoĪliwienia przejĊcia ruchu budowlanego i właĞciwego wykonania nawierzchni.
1.4.25. Polecenie InĪyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
InĪyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw
związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.26. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bĊdąca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.27. PrzedsiĊwziĊcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego
lub całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju
podłuĪnym) istniejącego połączenia.
1.4.28. Przeszkoda naturalna - element Ğrodowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wĊdrówek dzikich zwierząt itp.
1.4.29. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.
1.4.30. Przetargowa dokumentacja projektowa - czĊĞü dokumentacji projektowej, która wskazuje
lokalizacjĊ, charakterystykĊ i wymiary obiektu bĊdącego przedmiotem robót.
1.4.31. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.32. SzerokoĞü uĪytkowa obiektu - szerokoĞü jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych
rodzajów ruchu oraz szerokoĞü chodników mierzona w Ğwietle porĊczy mostowych z wyłączeniem
konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego.
1.4.33. ĝlepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich iloĞci (przedmiarem) w kolejnoĞci technologicznej
ich wykonania.
1.4.42. Teren budowy - teren udostĊpniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące czĊĞü terenu budowy.

1.4.45. Zadanie budowlane - czĊĞü przedsiĊwziĊcia budowlanego, stanowiąca odrĊbną całoĞü
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-uĪytkowych.
Zadanie moĪe polegaü na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową,
utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoĞü wykonanych robót, bezpieczeĔstwo wszelkich czynnoĞci na
terenie budowy, metody uĪyte przy budowie oraz za ich zgodnoĞü z dokumentacją projektową, SST
i poleceniami InĪyniera/Kierownika projektu.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie okreĞlonym w dokumentach kontraktowych przekaĪe Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjĊ
i współrzĊdne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoĞü za ochronĊ przekazanych mu punktów pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bĊdzie zawieraü rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegółowych warunkach umowy, uwzglĊdniającym podział na dokumentacjĊ projektową:
− Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentacjĊ projektową
oraz projektową dokumentacjĊ wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy,
− Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje
w ramach ceny kontraktowej.
1.5.3. ZgodnoĞü robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
InĪyniera/Kierownika projektu stanowią czĊĞü umowy, a wymagania okreĞlone w choüby jednym z nich
są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieĪnoĞci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejnoĞü ich
waĪnoĞci wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”).
Wykonawca nie moĪe wykorzystywaü błĊdów lub opuszczeĔ w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomiü InĪyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzjĊ
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieĪnoĞci, wymiary podane na piĞmie są waĪniejsze od wymiarów okreĞlonych
na podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały bĊdą zgodne z dokumentacją projektową i SST.
Dane okreĞlone w dokumentacji projektowej i w SST bĊdą uwaĪane za wartoĞci docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach okreĞlonego przedziału tolerancji.
Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywaü zgodnoĞü z okreĞlonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczaü dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie bĊdą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST
i wpłynie to na niezadowalającą jakoĞü elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod ruchem”)
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów
(jezdnie, ĞcieĪki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.)
na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aĪ do zakoĔczenia i odbioru ostatecznego
robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi InĪynierowi/Kierownikowi projektu
do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zaleĪnoĞci od potrzeb i postĊpu
robót projekt organizacji ruchu powinien byü na bieĪąco aktualizowany przez WykonawcĊ. KaĪda
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kaĪdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bĊdzie obsługiwał wszystkie
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, Ğwiatła ostrzegawcze, sygnały, itp.,
zapewniając w ten sposób bezpieczeĔstwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widocznoĞci w dzieĔ i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest
to nieodzowne ze wzglĊdów bezpieczeĔstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające bĊdą akceptowane przez
InĪyniera/Kierownika projektu.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieĞci publicznie przed ich rozpoczĊciem w sposób
uzgodniony z InĪynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloĞciach
okreĞlonych przez InĪyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treĞü bĊdzie
zatwierdzona przez InĪyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bĊdą utrzymywane przez
WykonawcĊ w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrĊbnej zapłacie i przyjmuje siĊ, Īe jest włączony
w cenĊ kontraktową.
b) Roboty o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
aĪ do zakoĔczenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bĊdzie utrzymywaü tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym:
ogrodzenia, porĊcze, oĞwietlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne Ğrodki niezbĊdne
do ochrony robót, wygody społecznoĞci i innych.
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraĨnie oznakuje
teren budowy, w sposób uzgodniony z InĪynierem/Kierownikiem projektu.
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji
robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z InĪynierem/Kierownikiem projektu.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieĞci publicznie przed ich rozpoczĊciem w sposób
uzgodniony z InĪynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloĞciach
okreĞlonych przez InĪyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treĞü bĊdzie
zatwierdzona przez InĪyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bĊdą utrzymywane przez
WykonawcĊ w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrĊbnej zapłacie i przyjmuje siĊ, Īe jest włączony
w cenĊ kontraktową.
1.5.5. Ochrona Ğrodowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znaü i stosowaü w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony Ğrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykaĔczania robót Wykonawca bĊdzie:
a) utrzymywaü teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmowaü wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie siĊ do przepisów i norm
dotyczących ochrony Ğrodowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz bĊdzie unikaü uszkodzeĔ
lub uciąĪliwoĞci dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w nastĊpstwie jego sposobu działania.
Stosując siĊ do tych wymagaĔ bĊdzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizacjĊ baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) Ğrodki ostroĪnoĞci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) moĪliwoĞcią powstania poĪaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpoĪarowa
Wykonawca bĊdzie przestrzegaü przepisy ochrony przeciwpoĪarowej.
Wykonawca bĊdzie utrzymywaü, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzĊt
przeciwpoĪarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne bĊdą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostĊpem osób trzecich.
Wykonawca bĊdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poĪarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie bĊdą dopuszczone do uĪycia.
Nie dopuszcza siĊ uĪycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stĊĪeniu wiĊkszym
od dopuszczalnego, okreĞlonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe uĪyte do robót bĊdą miały aprobatĊ techniczną wydaną przez uprawnioną
jednostkĊ, jednoznacznie okreĞlającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na Ğrodowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakoĔczeniu robót ich szkodliwoĞü
zanika (np. materiały pylaste) mogą byü uĪyte pod warunkiem przestrzegania wymagaĔ technologicznych

wbudowania. JeĪeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaü zgodĊ
na uĪycie tych materiałów od właĞciwych organów administracji paĔstwowej.
JeĪeli Wykonawca uĪył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uĪycie
spowodowało jakiekolwiek zagroĪenie Ğrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.5.8. Ochrona własnoĞci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronĊ instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz bĊdących właĞcicielami tych urządzeĔ
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni właĞciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urządzeĔ w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieĞciü w swoim harmonogramie rezerwĊ czasową dla wszelkiego
rodzaju robót, które mają byü wykonane w zakresie przełoĪenia instalacji i urządzeĔ podziemnych
na terenie budowy i powiadomiü InĪyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczĊcia
robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
InĪyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz bĊdzie z nimi współpracował dostarczając
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bĊdzie odpowiadaü za wszelkie
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeĔ podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
JeĪeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca bĊdzie realizowaü
roboty w sposób powodujący minimalne niedogodnoĞci dla mieszkaĔców. Wykonawca odpowiada
za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego
działalnoĞcią.
InĪynier/Kierownik projektu bĊdzie na bieĪąco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiĊdzy Wykonawcą a właĞcicielami nieruchomoĞci i dotyczących korzystania z własnoĞci i dróg
wewnĊtrznych. JednakĪe, ani InĪynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie bĊdzie ingerował w takie
porozumienia, o ile nie bĊdą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
1.5.9. Ograniczenie obciąĪeĔ osi pojazdów
Wykonawca bĊdzie stosowaü siĊ do ustawowych ograniczeĔ nacisków osi na drogach publicznych przy
transporcie materiałów i wyposaĪenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbĊdne
zezwolenia i uzgodnienia od właĞciwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków
(ponadnormatywnych) i o kaĪdym takim przewozie bĊdzie powiadamiał InĪyniera/Kierownika projektu.
InĪynier/Kierownik projektu moĪe poleciü, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usuniĊte
z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciąĪenie osiowe nie bĊdą dopuszczone na ĞwieĪo
ukoĔczony fragment budowy w obrĊbie terenu budowy i Wykonawca bĊdzie odpowiadał za naprawĊ
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami InĪyniera/Kierownika projektu.
1.5.10. BezpieczeĔstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca bĊdzie przestrzegaü przepisów dotyczących bezpieczeĔstwa
i higieny pracy.
W szczególnoĞci Wykonawca ma obowiązek zadbaü, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagaĔ sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bĊdzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzĊt
i odpowiednią odzieĪ dla ochrony Īycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeĔstwa publicznego.
Uznaje siĊ, Īe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagaĔ okreĞlonych powyĪej nie podlegają
odrĊbnej zapłacie i są uwzglĊdnione w cenie kontraktowej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca bĊdzie odpowiadał za ochronĊ robót i za wszelkie materiały i urządzenia uĪywane do robót
od daty rozpoczĊcia do daty wydania potwierdzenia zakoĔczenia robót przez InĪyniera/Kierownika
projektu.
Wykonawca bĊdzie utrzymywaü roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byü
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez
cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.
JeĞli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InĪyniera/Kierownika
projektu powinien rozpocząü roboty utrzymaniowe nie póĨniej niĪ w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
1.5.12. Stosowanie siĊ do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znaü wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi

robotami i bĊdzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowieĔ podczas prowadzenia
robót.
Wykonawca bĊdzie przestrzegaü praw patentowych i bĊdzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagaĔ prawnych odnoĞnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw
w odniesieniu do sprzĊtu, materiałów lub urządzeĔ uĪytych lub związanych z wykonywaniem robót
i w sposób ciągły bĊdzie informowaü InĪyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach,
przedstawiając kopie zezwoleĔ i inne odnoĞne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postĊpowania,
obciąĪenia 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 InĪyniera/Kierownika projektu.
1.5.13. RównowaĪnoĞü norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniaü
mają materiały, sprzĊt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bĊdą obowiązywaü 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 paĔstwowe
lub odnoszą siĊ do konkretnego kraju lub regionu, mogą byü równieĪ stosowane inne odpowiednie normy
zapewniające równy lub wyĪszy poziom wykonania niĪ powołane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez InĪyniera/Kierownika projektu. RóĪnice pomiĊdzy
powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą byü dokładnie opisane przez
WykonawcĊ i przedłoĪone InĪynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.
1.5.14. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoĞciowe, budowle oraz inne pozostałoĞci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bĊdą uwaĪane za własnoĞü
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomiü InĪyniera/Kierownika projektu i postĊpowaü
zgodnie z jego poleceniami. JeĪeli w wyniku tych poleceĔ Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią
opóĨnienia w robotach, InĪynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą
ustali wydłuĪenie czasu wykonania robót i/lub wysokoĞü kwoty, o którą naleĪy zwiĊkszyü cenĊ
kontraktową.
1.6. Zaplecze Zamawiającego (o ile warunki kontraktu przewidują realizacjĊ)
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyü Zamawiającemu, pomieszczenia biurowe, sprzĊt, transport
oraz inne urządzenia towarzyszące, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01 „Zaplecze
Zamawiającego”.
2. MATERIAŁY
2.1. ħródła uzyskania materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi InĪynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego Ĩródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiałów jak równieĪ odpowiednie Ğwiadectwa badaĔ laboratoryjnych oraz próbki materiałów.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego Ĩródła nie oznacza automatycznie, Īe wszelkie materiały
z danego Ĩródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badaĔ w celu wykazania, Īe materiały uzyskane
z dopuszczonego Ĩródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleĔ od właĞcicieli i odnoĞnych władz na pozyskanie
materiałów ze Ĩródeł miejscowych włączając w to Ĩródła wskazane przez Zamawiającego i jest
zobowiązany dostarczyü InĪynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczĊciem
eksploatacji Ĩródła.
Wykonawca przedstawi InĪynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacjĊ zawierającą
raporty z badaĔ terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodĊ wydobycia
i selekcji, uwzglĊdniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji paĔstwowej
i samorządowej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoĞü za spełnienie wymagaĔ iloĞciowych i jakoĞciowych materiałów
pochodzących ze Ĩródeł miejscowych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierĪawy i inne jakie okaĪą siĊ
potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.
Humus i nadkład czasowo zdjĊte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów
miejscowych bĊdą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoĔczeniu
robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bĊdą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio
do wymagaĔ umowy lub wskazaĔ InĪyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca nie bĊdzie prowadziü Īadnych wykopów w obrĊbie terenu budowy poza tymi, które zostały
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, Īe uzyska na to pisemną zgodĊ InĪyniera/Kierownika
projektu.
Eksploatacja Ĩródeł materiałów bĊdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi
na danym obszarze.
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez WykonawcĊ wywiezione z terenu budowy
i złoĪone w miejscu wskazanym przez InĪyniera/Kierownika projektu. JeĞli InĪynier/Kierownik projektu
zezwoli Wykonawcy na uĪycie tych materiałów do innych robót, niĪ te dla których zostały zakupione,
to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartoĞciowany (skorygowany) przez
InĪyniera/Kierownika projektu.
KaĪdy rodzaj robót, w którym znajdują siĊ nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc siĊ z jego nieprzyjĊciem, usuniĊciem i niezapłaceniem
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
JeĞli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moĪliwoĞü wariantowego zastosowania rodzaju
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InĪyniera/Kierownika projektu o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uĪyciem tego materiału, albo w okresie dłuĪszym, jeĞli bĊdzie
to potrzebne z uwagi na wykonanie badaĔ wymaganych przez InĪyniera/Kierownika projektu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiału nie moĪe byü póĨniej zmieniany bez zgody InĪyniera/Kierownika
projektu.
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy bĊdą one uĪyte do robót,
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakoĞü i właĞciwoĞci i były dostĊpne
do kontroli przez InĪyniera/Kierownika projektu.
Miejsca czasowego składowania materiałów bĊdą zlokalizowane w obrĊbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z InĪynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez WykonawcĊ i zaakceptowanych przez InĪyniera/Kierownika projektu.
2.6. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą byü okresowo kontrolowane przez InĪyniera/ Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgodnoĞci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą byü
pobierane w celu sprawdzenia ich właĞciwoĞci. Wyniki tych kontroli bĊdą stanowiü podstawĊ
do akceptacji okreĞlonej partii materiałów pod wzglĊdem jakoĞci.
W przypadku, gdy InĪynier/Kierownik projektu bĊdzie przeprowadzał inspekcjĊ wytwórni, muszą byü
spełnione nastĊpujące warunki:
a) InĪynier/Kierownik projektu bĊdzie miał zapewnioną współpracĊ i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) InĪynier/Kierownik projektu bĊdzie miał wolny dostĊp, w dowolnym czasie, do tych czĊĞci wytwórni,
gdzie odbywa siĊ produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót,
c) JeĪeli produkcja odbywa siĊ w miejscu nie naleĪącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska
dla InĪyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badaĔ w tych
miejscach.
3. SPRZĉT
Wykonawca jest zobowiązany do uĪywania jedynie takiego sprzĊtu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakoĞü wykonywanych robót. SprzĊt uĪywany do robót powinien byü zgodny z ofertą
Wykonawcy i powinien odpowiadaü pod wzglĊdem typów i iloĞci wskazaniom zawartym w SST, PZJ
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez InĪyniera/Kierownika projektu; w przypadku
braku ustaleĔ w wymienionych wyĪej dokumentach, sprzĊt powinien byü uzgodniony i zaakceptowany
przez InĪyniera/Kierownika projektu.
Liczba i wydajnoĞü sprzĊtu powinny gwarantowaü przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
okreĞlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InĪyniera/ Kierownika projektu.
SprzĊt bĊdący własnoĞcią Wykonawcy lub wynajĊty do wykonania robót ma byü utrzymywany w dobrym
stanie i gotowoĞci do pracy. Powinien byü zgodny z normami ochrony Ğrodowiska i przepisami
dotyczącymi jego uĪytkowania.
Wykonawca dostarczy InĪynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzĊtu do uĪytkowania i badaĔ okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bĊdzie konserwowaü sprzĊt jak równieĪ naprawiaü lub wymieniaü sprzĊt niesprawny.
JeĪeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moĪliwoĞü wariantowego uĪycia sprzĊtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InĪyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacjĊ przed uĪyciem sprzĊtu. Wybrany sprzĊt, po akceptacji
InĪyniera/Kierownika projektu, nie moĪe byü póĨniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzĊt, maszyny, urządzenia i narzĊdzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy,
zostaną przez InĪyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich Ğrodków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakoĞü wykonywanych robót i właĞciwoĞci przewoĪonych materiałów.
Liczba Ğrodków transportu powinna zapewniaü prowadzenie robót zgodnie z zasadami okreĞlonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InĪyniera/ Kierownika projektu, w terminie
przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bĊdą spełniaü wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oĞ i innych parametrów technicznych. ĝrodki
transportu nie spełniające tych warunków mogą byü dopuszczone przez InĪyniera/Kierownika projektu,
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uĪytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bĊdzie usuwaü na bieĪąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakoĞü
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodnoĞü z dokumentacją projektową,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez WykonawcĊ oraz poleceniami
InĪyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoĞci wszystkich
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzĊdnymi okreĞlonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piĞmie przez InĪyniera/Kierownika projektu.
BłĊdy popełnione przez WykonawcĊ w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usuniĊte przez
WykonawcĊ na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaĪe siĊ skutkiem błĊdu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na piĞmie przez InĪyniera/ Kierownika projektu.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokoĞci przez InĪyniera/ Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoĞci za ich dokładnoĞü.
Decyzje InĪyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót bĊdą oparte na wymaganiach okreĞlonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w SST, a takĪe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InĪynier/Kierownik projektu
uwzglĊdni wyniki badaĔ materiałów i robót, rozrzuty normalnie wystĊpujące przy produkcji i przy
badaniach materiałów, doĞwiadczenia z przeszłoĞci, wyniki badaĔ naukowych oraz inne czynniki
wpływające na rozwaĪaną kwestiĊ.
Polecenia InĪyniera/Kierownika projektu powinny byü wykonywane przez WykonawcĊ w czasie
okreĞlonym przez InĪyniera/Kierownika projektu, pod groĨbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego
tytułu poniesie Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOĝCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakoĞci
Wykonawca jest zobowiązany opracowaü i przedstawiü do akceptacji InĪyniera/ Kierownika projektu
program zapewnienia jakoĞci. W programie zapewnienia jakoĞci Wykonawca powinien okreĞliü,
zamierzony sposób wykonywania robót, moĪliwoĞci techniczne, kadrowe i plan organizacji robót
gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakoĞci powinien zawieraü:
a) czĊĞü ogólną opisującą:
− organizacjĊ wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
− organizacjĊ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
− sposób zapewnienia bhp.,
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakoĞü i terminowoĞü wykonania poszczególnych elementów
robót,
− system (sposób i procedurĊ) proponowanej kontroli i sterowania jakoĞcią wykonywanych robót,

wyposaĪenie w sprzĊt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleciü prowadzenie badaĔ),
− sposób oraz formĊ gromadzenia wyników badaĔ laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw
mechanizmów sterujących, a takĪe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposób i formĊ przekazywania tych informacji
InĪynierowi/Kierownikowi projektu;
b) czĊĞü szczegółową opisującą dla kaĪdego asortymentu robót:
− wykaz maszyn i urządzeĔ stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposaĪeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
− rodzaje i iloĞü Ğrodków transportu oraz urządzeĔ do magazynowania i załadunku materiałów,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właĞciwoĞci w czasie transportu,
− sposób i procedurĊ pomiarów i badaĔ (rodzaj i czĊstotliwoĞü, pobieranie próbek, legalizacja
i sprawdzanie urządzeĔ, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczególnych elementów robót,
− sposób postĊpowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
−

6.2. Zasady kontroli jakoĞci robót
Celem kontroli robót bĊdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąü załoĪoną
jakoĞü robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolĊ robót i jakoĞci materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzĊt, zaopatrzenie i wszystkie
urządzenia niezbĊdne do pobierania próbek i badaĔ materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InĪynier/Kierownik projektu moĪe zaĪądaü od Wykonawcy
przeprowadzenia badaĔ w celu zademonstrowania, Īe poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca bĊdzie przeprowadzaü pomiary i badania materiałów oraz robót z czĊstotliwoĞcią
zapewniającą stwierdzenie, Īe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST
Minimalne wymagania co do zakresu badaĔ i ich czĊstotliwoĞü są okreĞlone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam okreĞlone, InĪynier/ Kierownik projektu ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewniü wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy InĪynierowi/Kierownikowi projektu Ğwiadectwa, Īe wszystkie stosowane
urządzenia i sprzĊt badawczy posiadają waĪną legalizacjĊ, zostały prawidłowo wykalibrowane
i odpowiadają wymaganiom norm okreĞlających procedury badaĔ.
InĪynier/Kierownik projektu bĊdzie mieü nieograniczony dostĊp do pomieszczeĔ laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji.
InĪynier/Kierownik projektu bĊdzie przekazywaü Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągniĊciach dotyczących urządzeĔ laboratoryjnych, sprzĊtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. JeĪeli niedociągniĊcia te bĊdą tak powaĪne, Īe mogą wpłynąü ujemnie
na wyniki badaĔ, InĪynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uĪycie do robót badanych
materiałów i dopuĞci je do uĪycia dopiero wtedy, gdy niedociągniĊcia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostaną usuniĊte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakoĞü tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badaĔ materiałów ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki bĊdą pobierane losowo. Zaleca siĊ stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych
na zasadzie, Īe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą byü z jednakowym
prawdopodobieĔstwem wytypowane do badaĔ.
InĪynier/Kierownik projektu bĊdzie mieü zapewnioną moĪliwoĞü udziału w pobieraniu próbek.
Pojemniki do pobierania próbek bĊdą dostarczone przez WykonawcĊ i zatwierdzone przez
InĪyniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez WykonawcĊ do badaĔ wykonywanych przez
InĪyniera/Kierownik projektu bĊdą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez
InĪyniera/Kierownika projektu.
Na zlecenie InĪyniera/Kierownika projektu Wykonawca bĊdzie przeprowadzaü dodatkowe badania tych
materiałów, które budzą wątpliwoĞci co do jakoĞci, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez
WykonawcĊ usuniĊte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badaĔ pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiający.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bĊdą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaü moĪna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez InĪyniera/ Kierownika projektu.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badaĔ, Wykonawca powiadomi InĪyniera/ Kierownika projektu
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piĞmie ich wyniki do akceptacji InĪyniera/ Kierownika projektu.
6.5. Raporty z badaĔ
Wykonawca bĊdzie przekazywaü InĪynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami badaĔ
jak najszybciej, nie póĨniej jednak niĪ w terminie okreĞlonym w programie zapewnienia jakoĞci.
Wyniki badaĔ (kopie) bĊdą przekazywane InĪynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez InĪyniera/Kierownika projektu
InĪynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania
materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien
udzieliü mu niezbĊdnej pomocy.
InĪynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
WykonawcĊ, poprzez miĊdzy innymi swoje badania, bĊdzie oceniaü zgodnoĞü materiałów i robót
z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badaĔ kontrolnych jak i wyników badaĔ
dostarczonych przez WykonawcĊ.
InĪynier/Kierownik projektu powinien pobieraü próbki materiałów i prowadziü badania niezaleĪnie
od Wykonawcy, na swój koszt. JeĪeli wyniki tych badaĔ wykaĪą, Īe raporty Wykonawcy
są niewiarygodne, to InĪynier/Kierownik projektu oprze siĊ wyłącznie na własnych badaniach przy
ocenie zgodnoĞci materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. MoĪe równieĪ zleciü, sam lub
poprzez WykonawcĊ, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badaĔ niezaleĪnemu laboratorium.
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badaĔ i pobierania próbek poniesione
zostaną przez WykonawcĊ.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
InĪynier/Kierownik projektu moĪe dopuĞciü do uĪycia tylko te materiały, które posiadają:
1. certyfikat na znak bezpieczeĔstwa wykazujący, Īe zapewniono zgodnoĞü z kryteriami technicznymi
okreĞlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właĞciwych przepisów
i dokumentów technicznych,

2. deklaracjĊ zgodnoĞci lub certyfikat zgodnoĞci z:
− Polską Normą lub
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,
jeĪeli nie są objĊte certyfikacją okreĞloną w pkt 1i które spełniają wymogi SST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaĪda partia dostarczona
do robót bĊdzie posiadaü te dokumenty, okreĞlające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadaü ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badaĔ wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badaĔ bĊdą dostarczone przez
WykonawcĊ InĪynierowi/Kierownikowi projektu.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagaĔ bĊdą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego
i WykonawcĊ w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do koĔca okresu gwarancyjnego.
OdpowiedzialnoĞü za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2]
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bĊdą dokonywane na bieĪąco i bĊdą dotyczyü przebiegu robót, stanu
bezpieczeĔstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
KaĪdy zapis w dzienniku budowy bĊdzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuĪbowego. Zapisy bĊdą czytelne, dokonane
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpoĞrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty bĊdą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InĪyniera/ Kierownika projektu.
Do dziennika budowy naleĪy wpisywaü w szczególnoĞci:
− datĊ przekazania Wykonawcy terenu budowy,
− datĊ przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
− datĊ uzgodnienia przez InĪyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakoĞci
i harmonogramów robót,

terminy rozpoczĊcia i zakoĔczenia poszczególnych elementów robót,
przebieg robót, trudnoĞci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia InĪyniera/Kierownika projektu,
daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, czĊĞciowych
i ostatecznych odbiorów robót,
− wyjaĞnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
− stan pogody i temperaturĊ powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
− zgodnoĞü rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
− dane dotyczące czynnoĞci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót,
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
− dane dotyczące jakoĞci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badaĔ
z podaniem, kto je przeprowadzał,
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
− inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaĞnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bĊdą przedłoĪone
InĪynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania siĊ.
Decyzje InĪyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjĊcia lub zajĊciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje InĪyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania siĊ.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnieĔ do wydawania poleceĔ Wykonawcy robót.
−
−
−
−
−

(2) KsiąĪka obmiarów
KsiąĪka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postĊpu kaĪdego
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza siĊ w sposób ciągły w jednostkach
przyjĊtych w kosztorysie i wpisuje do ksiąĪki obmiarów.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoĞci lub certyfikaty zgodnoĞci materiałów, orzeczenia o jakoĞci
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badaĔ Wykonawcy bĊdą gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakoĞci. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.
Winny byü udostĊpnione na kaĪde Īyczenie InĪyniera/Kierownika projektu.
(4) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza siĊ, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) nastĊpujące dokumenty:
a) pozwolenie na realizacjĊ 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 ustaleĔ,
f) korespondencjĊ na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy bĊdą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
ZaginiĊcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bĊdą zawsze dostĊpne dla InĪyniera/Kierownika projektu i przedstawiane
do wglądu na Īyczenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót bĊdzie okreĞlaü faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InĪyniera/ Kierownika projektu
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bĊdą wpisane do ksiąĪki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloĞciach podanych w Ğlepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukoĔczenia wszystkich robót. BłĊdne dane zostaną
poprawione wg instrukcji InĪyniera/Kierownika projektu na piĞmie.

Obmiar gotowych robót bĊdzie przeprowadzony z czĊstoĞcią wymaganą do celu miesiĊcznej płatnoĞci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreĞlonym w umowie lub oczekiwanym przez WykonawcĊ
i InĪyniera/Kierownika projektu.
7.2. Zasady okreĞlania iloĞci robót i materiałów
DługoĞci i odległoĞci pomiĊdzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi bĊdą obmierzone poziomo
wzdłuĪ linii osiowej.
JeĞli SST właĞciwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objĊtoĞci bĊdą wyliczone w m3
jako długoĞü pomnoĪona przez Ğredni przekrój.
IloĞci, które mają byü obmierzone wagowo, bĊdą waĪone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami SST.
7.3. Urządzenia i sprzĊt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzĊt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót bĊdą zaakceptowane przez
InĪyniera/Kierownika projektu.
Urządzenia i sprzĊt pomiarowy zostaną dostarczone przez WykonawcĊ. JeĪeli urządzenia te lub sprzĊt
wymagają badaĔ atestujących to Wykonawca bĊdzie posiadaü waĪne Ğwiadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe bĊdą przez WykonawcĊ utrzymywane w dobrym stanie, w całym
okresie trwania robót.
7.4. Wagi i zasady waĪenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnoĞnym wymaganiom SST
BĊdzie utrzymywaü to wyposaĪenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładnoĞci wg norm
zatwierdzonych przez InĪyniera/Kierownika projektu.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bĊdą przeprowadzone przed czĊĞciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takĪe
w przypadku wystĊpowania dłuĪszej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza siĊ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza siĊ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bĊdą wykonane w sposób zrozumiały
i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objĊtoĞci bĊdą uzupełnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiąĪki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą byü dołączone w formie
oddzielnego
załącznika
do
ksiąĪki
obmiarów,
którego
wzór
zostanie
uzgodniony
z InĪynierem/Kierownikiem projektu.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zaleĪnoĞci od ustaleĔ odpowiednich SST, roboty podlegają nastĊpującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi czĊĞciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie iloĞci i jakoĞci
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu bĊdzie dokonany w czasie umoĪliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postĊpu robót.
Odbioru robót dokonuje InĪynier/Kierownik projektu.
GotowoĞü danej czĊĞci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem InĪyniera/Kierownika projektu. Odbiór bĊdzie przeprowadzony
niezwłocznie, nie póĨniej jednak niĪ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie InĪyniera/Kierownika projektu.
JakoĞü i iloĞü robót ulegających zakryciu ocenia InĪynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badaĔ laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór czĊĞciowy
Odbiór czĊĞciowy polega na ocenie iloĞci i jakoĞci wykonanych czĊĞci robót. Odbioru czĊĞciowego robót
dokonuje siĊ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje InĪynier/Kierownik
projektu.
8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich iloĞci,
jakoĞci i wartoĞci.
Całkowite zakoĔczenie robót oraz gotowoĞü do odbioru ostatecznego bĊdzie stwierdzona przez
WykonawcĊ wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piĞmie o tym fakcie
InĪyniera/Kierownika projektu.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez InĪyniera/Kierownika projektu zakoĔczenia robót i przyjĊcia dokumentów, o których
mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecnoĞci
InĪyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakoĞciowej
na podstawie przedłoĪonych dokumentów, wyników badaĔ i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodnoĞci
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna siĊ z realizacją ustaleĔ przyjĊtych 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 Ğcieralnej lub robotach wykoĔczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoĞci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjĊ, Īe jakoĞü wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzglĊdnieniem
tolerancji i nie ma wiĊkszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeĔstwo ruchu, komisja
dokona potrąceĔ, oceniając pomniejszoną wartoĞü wykonywanych robót w stosunku do wymagaĔ
przyjĊtych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotowaü nastĊpujące dokumenty:
1. dokumentacjĊ projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeĞli została
sporządzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające
lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksiąĪki obmiarów (oryginały),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badaĔ i oznaczeĔ laboratoryjnych, zgodne z SST
i ew. PZJ,
6. deklaracje zgodnoĞci lub certyfikaty zgodnoĞci wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ,
7. opiniĊ technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badaĔ i pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoĪenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oĞwietlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót
właĞcicielom urządzeĔ,
9. geodezyjną inwentaryzacjĊ powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopiĊ mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglĊdem przygotowania dokumentacyjnego nie bĊdą gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisjĊ roboty poprawkowe lub uzupełniające bĊdą 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 usuniĊciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny bĊdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglĊdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOĝCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatnoĞci jest cena jednostkowa skalkulowana przez WykonawcĊ za jednostkĊ obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatnoĞci jest wartoĞü (kwota) podana
przez WykonawcĊ w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej bĊdzie uwzglĊdniaü wszystkie czynnoĞci,
wymagania i badania składające siĊ na jej wykonanie, okreĞlone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót bĊdą obejmowaü:
− robociznĊ bezpoĞrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
− wartoĞü zuĪytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków
i transportu na teren budowy,
− wartoĞü pracy sprzĊtu wraz z towarzyszącymi kosztami,
− koszty poĞrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie naleĪy wliczaü podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00
Koszt dostosowania siĊ do wymagaĔ warunków umowy i wymagaĔ ogólnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okreĞlone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z InĪynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
InĪynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieĔ wynikających
z postĊpu robót,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oĞwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeĔstwa ruchu,
(c) opłaty/dzierĪawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcjĊ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawĊĪników, barier, oznakowaĔ i drenaĪu,
(f) tymczasową przebudowĊ urządzeĔ obcych.
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniĊcie tymczasowych oznakowaĔ pionowych,
poziomych, barier i Ğwiateł,
(b) utrzymanie płynnoĞci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniĊcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z póĨniejszymi zmianami).
2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montaĪu
i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z póĨniejszymi
zmianami).

D – 01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOĝCIOWYCH
1.WSTĉP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów wysokoĞciowych
w związku z budową wielofunkcyjnego boiska w m. Chorzew
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objĊtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi
czynnoĞciami umoĪliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej.
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokoĞciowych
W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokoĞciowych wchodzą:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokoĞciowego punktów głównych osi trasy i punktów
wysokoĞciowych,
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokoĞciowych (reperów roboczych),
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.4. OkreĞlenia podstawowe
1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i koĔcowy
punkt trasy.
1.4.2. Pozostałe okreĞlenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 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 SST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Do utrwalenia punktów głównych trasy naleĪy stosowaü pale drewniane z gwoĨdziem lub prĊtem
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długoĞci około 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy,
powinny mieü ĞrednicĊ od 0,15 do 0,20 m i długoĞü od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostałych punktów naleĪy stosowaü paliki drewniane Ğrednicy od 0,05 do 0,08 m
i długoĞci około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe Ğr. 5 mm
i długoĞci od 0,04 do 0,05 m.
„ĝwiadki” powinny mieü długoĞü około 0,50 m i przekrój prostokątny.
3. SPRZĉT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu
Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. SprzĊt pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokoĞciowych naleĪy stosowaü nastĊpujący sprzĊt:
− teodolity lub tachimetry,
− niwelatory,
− dalmierze,
− tyczki,
− łaty,
− taĞmy stalowe, szpilki.
SprzĊt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokoĞciowych powinien gwarantowaü
uzyskanie wymaganej dokładnoĞci pomiaru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport sprzĊtu i materiałów
SprzĊt i materiały do odtworzenia trasy moĪna przewoziü dowolnymi Ğrodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny byü wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7).
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąü od Zamawiającego dane zawierające
lokalizacjĊ i współrzĊdne punktów głównych trasy oraz reperów.
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadziü
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbĊdne do szczegółowego wytyczenia robót.
Prace pomiarowe powinny byü wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowaü InĪyniera o wszelkich błĊdach wykrytych
w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. BłĊdy te powinny byü usuniĊte
na koszt Zamawiającego.
Wykonawca powinien sprawdziü czy rzĊdne terenu okreĞlone w dokumentacji projektowej są zgodne
z rzeczywistymi rzĊdnymi terenu. JeĪeli Wykonawca stwierdzi, Īe rzeczywiste rzĊdne terenu istotnie
róĪnią siĊ od rzĊdnych okreĞlonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomiü o tym
InĪyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno byü zmieniane przed podjĊciem
odpowiedniej decyzji przez InĪyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z róĪnic rzĊdnych terenu
podanych w dokumentacji projektowej i rzĊdnych rzeczywistych, akceptowane przez InĪyniera, zostaną
wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia InĪyniera oznacza, Īe roboty dodatkowe
w takim przypadku obciąĪą WykonawcĊ.
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą byü rozpoczĊte przed
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez InĪyniera.
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty poĞrednie osi trasy muszą byü zaopatrzone
w oznaczenia okreĞlające w sposób wyraĨny i jednoznaczny charakterystykĊ i połoĪenie tych punktów.
Forma i wzór tych oznaczeĔ powinny byü zaakceptowane przez InĪyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronĊ wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeĔ w czasie
trwania robót. JeĪeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez
WykonawcĊ Ğwiadomie 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 naleĪą do obowiązków
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów
wysokoĞciowych
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny byü zastabilizowane w sposób trwały,
przy uĪyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a takĪe dowiązane do punktów pomocniczych,
połoĪonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległoĞü pomiĊdzy punktami głównymi
na odcinkach prostych nie moĪe przekraczaü
500 m.
Zamawiający powinien załoĪyü robocze punkty wysokoĞciowe (repery robocze) wzdłuĪ osi trasy
drogowej, a takĪe przy kaĪdym obiekcie inĪynierskim.
Maksymalna odległoĞü miĊdzy reperami roboczymi wzdłuĪ trasy drogowej w terenie płaskim powinna
wynosiü 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna byü odpowiednio zmniejszona,
zaleĪnie od jego konfiguracji.
Repery robocze naleĪy załoĪyü poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej
i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze moĪna wykorzystaü punkty stałe na stabilnych,
istniejących budowlach wzdłuĪ trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze naleĪy załoĪyü
w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób
wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez InĪyniera.
RzĊdne reperów roboczych naleĪy okreĞlaü z taką dokładnoĞcią, aby Ğredni błąd niwelacji
po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelacjĊ podwójną w nawiązaniu do reperów
paĔstwowych.
Repery robocze powinny byü wyposaĪone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraĨne i jednoznaczne
okreĞlenie nazwy reperu i jego rzĊdnej.
5.4. Odtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy naleĪy wykonaü w oparciu o dokumentacjĊ projektową oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji paĔstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreĞlonej w dokumentacji projektowej.
OĞ trasy powinna byü wyznaczona w punktach głównych i w punktach poĞrednich w odległoĞci zaleĪnej
od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niĪ co 50 metrów.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej
nie moĪe byü wiĊksze niĪ 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla pozostałych dróg. RzĊdne
niwelety punktów osi trasy naleĪy wyznaczyü z dokładnoĞcią do 1 cm w stosunku do rzĊdnych niwelety
okreĞlonych w dokumentacji projektowej.
Do utrwalenia osi trasy w terenie naleĪy uĪyü materiałów wymienionych w pkt 2.2.
UsuniĊcie 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 krawĊdzi nasypów i wykopów
na powierzchni terenu (okreĞlenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach
wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych
przez InĪyniera.
Do wyznaczania krawĊdzi nasypów i wykopów naleĪy stosowaü dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy naleĪy stosowaü w przypadku nasypów o wysokoĞci przekraczającej 1 metr oraz wykopów
głĊbszych niĪ 1 metr. OdległoĞü miĊdzy palikami lub wiechami naleĪy dostosowaü do ukształtowania
terenu oraz geometrii trasy drogowej. OdległoĞü ta co najmniej powinna odpowiadaü odstĊpowi
kolejnych przekrojów poprzecznych.
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umoĪliwiaü wykonanie nasypów i wykopów o kształcie
zgodnym z dokumentacją projektową.
6. KONTROLA JAKOĝCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót
Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakoĞci prac pomiarowych
KontrolĊ jakoĞci prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokoĞciowych naleĪy
prowadziü według ogólnych zasad okreĞlonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7)
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Jednostką obmiarową jest szt (sztuka) odtworzonego punktu wysokoĞciowego w terenie.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
8.2. Sposób odbioru robót
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie nastĊpuje na podstawie szkiców i dzienników
pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada InĪynierowi.
9. PODSTAWA PŁATNOĝCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci
Ogólne ustalenia dot.e podstawy płatnoĞci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania robót obejmuje:
− sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokoĞciowych,
− uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
− wyznaczenie dodatkowych punktów wysokoĞciowych,
− wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,
− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie.
PłatnoĞü robót związanych z wyznaczeniem obiektów mostowych jest ujĊta w koszcie robót mostowych.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
4. Instrukcja techniczna G-2. WysokoĞciowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokoĞciowe, GUGiK 1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.

D – 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĉP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót ziemnych w związku z budową wielofunkcyjnego boiska w m. Chorzew
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objĊtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy
lub przebudowy dróg i obejmują:
a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. II),
b) budowĊ nasypów drogowych,
c) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.
1.4. OkreĞlenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spełniająca warunki statecznoĞci i odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czĊĞü wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami
rowów.
1.4.3. WysokoĞü nasypu lub głĊbokoĞü wykopu - róĪnica rzĊdnej terenu i rzĊdnej robót ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokoĞü jest mniejsza niĪ 1 m.
1.4.5. Nasyp Ğredni - nasyp, którego wysokoĞü jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokoĞü przekracza 3 m.
1.4.7. Wykop płytki - wykop, którego głĊbokoĞü jest mniejsza niĪ 1 m.
1.4.8. Wykop Ğredni - wykop, którego głĊbokoĞü jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop głĊboki - wykop, którego głĊbokoĞü przekracza 3 m.
1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej noĞnoĞci, charakteryzujący siĊ znacznym
i długotrwałym osiadaniem pod obciąĪeniem.
1.4.11. Grunt nieskalisty - kaĪdy grunt rodzimy, nie okreĞlony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoĪone w obrĊbie pasa robót
drogowych.
1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoĪone poza pasem robót
drogowych.
1.4.14. 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.
1.4.15. WskaĨnik zagĊszczenia gruntu - wielkoĞü charakteryzująca stan zagĊszczenia gruntu, okreĞlona
wg wzoru:

Is =
gdzie:
ρd ρds -

ρd
ρ ds

gĊstoĞü objĊtoĞciowa szkieletu zagĊszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3),
maksymalna gĊstoĞü objĊtoĞciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnoĞci optymalnej, zgodnie
z PN-B-04481:1988 [2], słuĪąca do oceny zagĊszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).

1.4.17. WskaĨnik róĪnoziarnistoĞci - wielkoĞü charakteryzująca zagĊszczalnoĞü gruntów niespoistych,
okreĞlona wg wzoru:

U=
gdzie:
d60 d10 -

d 60
d 10

Ğrednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),
Ğrednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.18. WskaĨnik odkształcenia gruntu - wielkoĞü charakteryzująca stan zagĊszczenia gruntu, okreĞlona
wg wzoru:
E
I0 = 2
E1
gdzie:
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciąĪeniu badanej warstwy zgodnie z PNS-02205:1998 [4],
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciąĪeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205:1998 [4].
1.4.19. Pozostałe okreĞlenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY (GRUNTY)
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Podział gruntów
Podział gruntów pod wzglĊdem wysadzinowoĞci podaje tablica 1.
Podział gruntów pod wzglĊdem przydatnoĞci do budowy nasypów podano w SST D-02.03.01 pkt 2.
2.3. Zasady wykorzystania gruntów
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny byü przez WykonawcĊ wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą byü
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objĊtoĞci robót ziemnych
i za zezwoleniem InĪyniera.
JeĪeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie bĊdąc nadmiarem objĊtoĞci robót
ziemnych, zostały za zgodą InĪyniera wywiezione przez WykonawcĊ poza teren budowy
z przeznaczeniem innym niĪ budowa nasypów lub wykonanie prac objĊtych kontraktem, Wykonawca jest
zobowiązany do dostarczenia równowaĪnej objĊtoĞci gruntów przydatnych ze Ĩródeł własnych,
zaakceptowanych przez InĪyniera.
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, okreĞlone w SST D-02.03.01 pkt 2.4, powinny byü
wywiezione przez WykonawcĊ na odkład. Zapewnienie terenów na odkład naleĪy do obowiązków
Zamawiającego, o ile nie okreĞlono tego inaczej w kontrakcie. InĪynier moĪe nakazaü pozostawienie
na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatnoĞü wynika jedynie z powodu zamarzniĊcia
lub nadmiernej wilgotnoĞci.

Tablica 1. Podział gruntów pod wzglĊdem wysadzinowoĞci wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp.

Wyszczególnienie
właĞciwoĞci

1

Jednostki

Rodzaj gruntu

niewysadzinowe
− rumosz
niegliniasty
− Īwir
− pospółka
− piasek gruby
− piasek Ğredni
− piasek drobny
− ĪuĪel
nierozpadowy

Grupy gruntów
wątpliwe
− piasek pylasty
− zwietrzelina
gliniasta
− rumosz
gliniasty
− Īwir gliniasty
− pospółka
gliniasta

wysadzinowe
mało wysadzinowe
− glina piaszczysta zwiĊzła,
glina zwiĊzła,
glina pylasta
zwiĊzła
− ił, ił piaszczysty, ił pylasty
bardzo wysadzinowe

− piasek gliniasty
− pył, pył piaszczysty

− glina piaszczysta, glina,
glina pylasta
− ił warwowy

2

3
4

ZawartoĞü
cząstek
≤ 0,075 mm
≤ 0,02 mm
KapilarnoĞü
bierna Hkb
WskaĨnik
piaskowy WP

%

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

3. SPRZĉT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu
Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. SprzĊt do robót ziemnych
Wykonawca przystĊpujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazaü siĊ moĪliwoĞcią korzystania
z nastĊpującego sprzĊtu do:
− odspajania i wydobywania gruntów (narzĊdzia 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, taĞmociągi itp.),
− sprzĊtu zagĊszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport gruntów
Wybór Ğrodków transportowych oraz metod transportu powinien byü dostosowany do rodzaju gruntu
(materiału), jego objĊtoĞci, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległoĞci transportu. WydajnoĞü
Ğrodków transportowych powinna byü ponadto dostosowana do wydajnoĞci sprzĊtu stosowanego
do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).
ZwiĊkszenie odległoĞci transportu ponad wartoĞci zatwierdzone nie moĪe byü podstawą roszczeĔ
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiĊkszone odległoĞci nie zostały
wczeĞniej zaakceptowane na piĞmie przez InĪyniera.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. DokładnoĞü wykonania wykopów i nasypów
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny byü
wiĊksze niĪ ± 10 cm. RóĪnica w stosunku do projektowanych rzĊdnych robót ziemnych nie moĪe
przekraczaü + 1 cm i -3 cm.
SzerokoĞü górnej powierzchni korpusu nie moĪe róĪniü siĊ od szerokoĞci projektowanej o wiĊcej niĪ ± 10
cm, a krawĊdzie korony drogi nie powinny mieü wyraĨnych załamaĔ w planie.
Pochylenie skarp nie powinno róĪniü siĊ od projektowanego o wiĊcej niĪ 10% jego wartoĞci wyraĪonej
tangensem kąta. Maksymalne nierównoĞci na powierzchni skarp nie powinny przekraczaü ± 10 cm przy
pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny byü spełnione inne wymagania dotyczące nierównoĞci,
wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.
W gruntach skalistych wymagania, dotyczące równoĞci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia
i równoĞci skarp, powinny byü okreĞlone w dokumentacji projektowej i SST.
5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych
NiezaleĪnie od budowy urządzeĔ, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujĊtych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonaü
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych
tak, aby zabezpieczyü grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek
takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawaü w całym okresie trwania
robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.
JeĪeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą
nieprzydatnoĞü, Wykonawca ma obowiązek usuniĊcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami
przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te
czynnoĞci, jak równieĪ za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeĔ odwadniających musi byü
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
5.4. Odwodnienie wykopów
Technologia wykonania wykopu musi umoĪliwiaü jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postĊpowaü w kierunku podnoszenia siĊ
niwelety.
W czasie robót ziemnych naleĪy zachowaü odpowiedni spadek podłuĪny i nadaü przekrojom
poprzecznym spadki, umoĪliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien byü mniejszy niĪ 4% w przypadku gruntów
spoistych i nie mniejszy niĪ 2% w przypadku gruntów niespoistych. NaleĪy uwzglĊdniü ewentualny
wpływ kolejnoĞci i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie
wymagaĔ dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postĊpu robót ziemnych.
ħródła wody, odsłoniĊte przy wykonywaniu wykopów, naleĪy ująü w rowy i /lub dreny. Wody opadowe
i gruntowe naleĪy odprowadziü poza teren pasa robót ziemnych.
6. KONTROLA JAKOĝCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót
Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót podano w SST 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 zgodnoĞci z wymaganiami specyfikacji
okreĞlonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacją projektową.
Szczególną uwagĊ naleĪy zwróciü na:
- właĞciwe ujĊcie i odprowadzenie wód opadowych,
- właĞciwe ujĊcie i odprowadzenie wysiĊków wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakoĞci wykonania robót
CzynnoĞci wchodzące w zakres sprawdzenia jakoĞci wykonania robót okreĞlono w pkcie 6 SST
D-02.01.01 oraz D-02.03.01.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. CzĊstotliwoĞü oraz zakres badaĔ i pomiarów
CzĊstotliwoĞü oraz zakres badaĔ i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.
Tablica 2. CzĊstotliwoĞü oraz zakres badaĔ i pomiarów wykonanych robót ziemnych
Lp.

Badana cecha

Minimalna czĊstotliwoĞü badaĔ i pomiarów

1

Pomiar szerokoĞci korpusu
ziemnego
Pomiar szerokoĞci dna
rowów
Pomiar rzĊdnych
powierzchni korpusu
ziemnego
Pomiar pochylenia skarp
Pomiar równoĞci
powierzchni korpusu
Pomiar równoĞci skarp
Pomiar spadku podłuĪnego
powierzchni korpusu lub dna
rowu
Badanie zagĊszczenia gruntu

Pomiar taĞmą, szablonem, łatą o długoĞci 3 m i
poziomicą lub niwelatorem, w odstĊpach co 200 m na
prostych, w punktach głównych łuku, co 100 m na
łukach o R ≥ 100 m co 50 m na łukach o R < 100 m
oraz w miejscach, które budzą wątpliwoĞci

2
3

4
5
6
7

8

Pomiar niwelatorem rzĊdnych w odstĊpach co 200 m
oraz w punktach wątpliwych
WskaĨnik zagĊszczenia okreĞlaü dla kaĪdej ułoĪonej
warstwy lecz nie rzadziej niĪ w trzech punktach na
1000 m2 warstwy

6.3.2. SzerokoĞü korpusu ziemnego
SzerokoĞü korpusu ziemnego nie moĪe róĪniü siĊ od szerokoĞci projektowanej o wiĊcej niĪ ± 10 cm.
6.3.3. RzĊdne korony korpusu ziemnego
RzĊdne korony korpusu ziemnego nie mogą róĪniü siĊ od rzĊdnych projektowanych o wiĊcej niĪ -3 cm
lub +1 cm.
6.3.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moĪe róĪniü siĊ od pochylenia projektowanego o wiĊcej niĪ 10% wartoĞci
pochylenia wyraĪonego tangensem kąta.
6.3.5. RównoĞü korony korpusu
NierównoĞci powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczaü 3 cm.
6.3.6. RównoĞü skarp
NierównoĞci skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczaü ± 10 cm.
6.3.7. Spadek podłuĪny korony korpusu
Spadek podłuĪny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzĊdnych wysokoĞciowych, nie moĪe dawaü róĪnic, w stosunku do rzĊdnych projektowanych, wiĊkszych
niĪ -3 cm lub +1 cm.
6.3.8. ZagĊszczenie gruntu
WskaĨnik zagĊszczenia gruntu okreĞlony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien byü zgodny
z załoĪonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie moĪna okreĞliü
wskaĨnika zagĊszczenia naleĪy okreĞliü wskaĨnik odkształcenia I0, zgodnie z normą PN-S-02205:1998

6.4. Zasady postĊpowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiały nie spełniające wymagaĔ podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną
odrzucone. JeĞli materiały nie spełniające wymagaĔ zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
InĪyniera Wykonawca wymieni je na właĞciwe, na własny koszt.
Wszystkie roboty, które wykazują wiĊksze odchylenia cech od okreĞlonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny byü ponownie wykonane przez WykonawcĊ na jego koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, InĪynier moĪe uznaü wadĊ za nie mającą zasadniczego wpływu
na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkoĞü potrąceĔ za obniĪoną jakoĞü.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Obmiar robót ziemnych
Jednostka obmiarową jest m3 (metr szeĞcienny) wykonanych robót ziemnych.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje siĊ za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
InĪyniera, jeĪeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOĝCI
Ogólne ustalenia dot. podstawy płatnoĞci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
Zakres czynnoĞci objĊtych ceną jednostkową podano w SST D-02.01.01 oraz D-02.03.01 pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-02480:1986
2. PN-B-04481:1988
3. PN-B-04493:1960
4. PN-S-02205:1998
5. BN-64/8931-01
6. BN-64/8931-02
7. BN-77/8931-12

Grunty budowlane. OkreĞlenia. Symbole. Podział i opis
gruntów
Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnoĞci biernej
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaĨnika piaskowego
Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia
nawierzchni podatnych i podłoĪa przez obciąĪenie płytą
Oznaczenie wskaĨnika zagĊszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
8.
9.
10.
11.

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

D – 02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-IV KATEGORII
1. WSTĉP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru wykopów w gruntach I-IV kat. w związku z budową wielofunkcyjnego boiska w m. Chorzew
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objĊtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy
ulicy jw. i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-IV) –usuniĊcie nadmiaru
gruntu, i ziemi organicznej w pasie ulicy .
1.4. OkreĞlenia podstawowe
Podstawowe okreĞlenia zostały podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIAŁY (GRUNTY)
Materiał wystĊpujący w podłoĪu wykopu jest gruntem rodzimym, który bĊdzie stanowił podłoĪe
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [12]
powinien charakteryzowaü siĊ grupą noĞnoĞci G1. Gdy podłoĪe nawierzchni zaklasyfikowano do innej
grupy noĞnoĞci, naleĪy podłoĪe doprowadziü do grupy noĞnoĞci G1 zgodnie z dokumentacja projektową.
3. SPRZĉT
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzĊtu okreĞlono w SST D-02.00.01 pkt 3.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu okreĞlono w SST D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady prowadzenia robót
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w SST D-02.00.01 pkt 5.
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaü ich statecznoĞü w całym okresie prowadzenia
robót, a naprawa uszkodzeĔ, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu,
ich podciĊcia lub innych odstĊpstw od dokumentacji projektowej obciąĪa WykonawcĊ.
Wykonawca powinien wykonywaü wykopy w taki sposób, aby grunty o róĪnym stopniu przydatnoĞci
do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemoĪliwiający ich wymieszanie.
OdstĊpstwo od powyĪszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw
geotechnicznych, wymaga zgody InĪyniera.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny byü bezpoĞrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odkład. O ile InĪynier dopuĞci czasowe składowanie odspojonych gruntów, naleĪy
je odpowiednio zabezpieczyü przed nadmiernym zawilgoceniem.
5.2. Wymagania dotyczące zagĊszczenia i noĞnoĞci gruntu
ZagĊszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniaü wymagania,
dotyczące minimalnej wartoĞci wskaĨnika zagĊszczenia (Is), podanego w tablicy 1.
Tablica 1. Min. wartoĞci wskaĨnika zagĊszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych

Strefa
korpusu

Minimalna wartoĞü Is dla:
autostrad
innych dróg
i dróg
kategoria ruchu kategoria ruchu
ekspresowych
KR3-KR6
KR1-KR2

Górna warstwa o gruboĞci 20 cm

1,03

1,00

1,00

Na głĊbokoĞci od 20 do 50 cm od
powierzchni robót ziemnych

1,00

1,00

0,97

JeĪeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaĨnika
zagĊszczenia, to przed ułoĪeniem konstrukcji nawierzchni naleĪy je dogĊĞciü do wartoĞci Is, podanych
w tablicy 1.
JeĪeli wartoĞci wskaĨnika zagĊszczenia okreĞlone w tablicy 1 nie mogą byü osiągniĊte przez
bezpoĞrednie zagĊszczanie gruntów rodzimych, to naleĪy podjąü Ğrodki w celu ulepszenia gruntu
podłoĪa, umoĪliwiającego uzyskanie wymaganych wartoĞci wskaĨnika zagĊszczenia. MoĪliwe
do zastosowania Ğrodki, o ile nie są okreĞlone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji
InĪynierowi.
Dodatkowo moĪna sprawdziü noĞnoĞü warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie
pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.
5.3. Ruch budowlany
Nie naleĪy dopuszczaü ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile gruboĞü warstwy gruntu (nadkładu)
powyĪej rzĊdnych robót ziemnych jest mniejsza niĪ 0,3 m.
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza siĊ po nim jedynie ruch
maszyn wykonujących tĊ czynnoĞü budowlaną. MoĪe odbywaü siĊ jedynie sporadyczny ruch pojazdów,
które nie spowodują uszkodzeĔ powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzeĔ powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyĪej
warunków obciąĪa WykonawcĊ robót ziemnych.
6. KONTROLA JAKOĝCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót
Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopów
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodnoĞci z wymaganiami okreĞlonymi
w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagĊ naleĪy zwróciü na:
-sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właĞciwoĞci,
-zapewnienie statecznoĞci skarp,
-odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakoĔczeniu,
-dokładnoĞü wykonania wykopów (usytuowanie i wykoĔczenie),
-zagĊszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagaĔ okreĞlonych w pkcie 5.2.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-02.00.01 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m3 (metr szeĞcienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-02.00.01 pkt 8.
9. PODSTAWA PŁATNOĝCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie,
przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek,
− odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
− profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,
− zagĊszczenie powierzchni wykopu,
− przeprowadzenie pomiarów i badaĔ laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
− rozplantowanie urobku na odkładzie,
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Spis przepisów związanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.

D – 02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW
1. WSTĉP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru nasypów w związku z budową wielofunkcyjnego boiska w m. Chorzew.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objĊtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy
ulic jw. i obejmują wykonanie nasypów.
1.4. OkreĞlenia podstawowe
Podstawowe okreĞlenia zostały podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIAŁY (GRUNTY)
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dot. materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-02.00.01 pkt 2.
2.2. Grunty i materiały do nasypów
Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniaü wymagania
okreĞlone w PN-S-02205 :1998 [4].
Grunty i materiały do budowy nasypów podaje tablica 1.
Tablica 1. PrzydatnoĞü gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998 [4].
Przeznaczenie

Na dolne
warstwy
nasypów
poniĪej strefy
przemarzania

Przydatne

Przydatne
z zastrzeĪeniami
1. Rozdrobnione grunty skaliste
miĊkkie

2. Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste
1. Rozdrobnione grunty
3. Piaski pylaste, piaski
skaliste twarde oraz grunty gliniaste, pyły piaszczyste i pyły
kamieniste, zwietrzelinowe, 4. Piaski próchniczne, z
rumosze i otoczaki
wyjątkiem pylastych piasków
2. ĩwiry i pospółki,
próchnicznych
równieĪ gliniaste
5. Gliny piaszczyste, gliny i
3. Piaski grubo, Ğrednio i
drobnoziarniste, naturalne i gliny pylaste oraz inne o wL
< 35%
łamane
6. Gliny piaszczyste zwiĊzłe,
4. Piaski gliniaste z
domieszką frakcji Īwirowo- gliny zwiĊzłe i gliny pylaste
zwiĊzłe oraz inne grunty o
kamienistej (morenowe) o
granicy płynnoĞci wL od 35 do
wskaĨniku róĪnoziarnis60%
toĞci U≥15
5. ĩuĪle wielkopiecowe i
7. Wysiewki kamienne gliniaste
inne metalurgiczne ze
o zawartoĞci frakcji iłowej
starych zwałów (powyĪej 5 ponad 2%
lat)
6. Łupki przywĊgłowe
przepalone
8. ĩuĪle wielkopiecowe i inne
7. Wysiewki kamienne o
metalurgiczne z nowego
zawartoĞci frakcji iłowej
studzenia (do 5 lat)
poniĪej 2%
9. Iłołupki przywĊglowe
nieprzepalone
10. Popioły lotne i mieszaniny
popiołowo-ĪuĪlowe

TreĞü
zastrzeĪenia
- gdy pory w gruncie skalistym
bĊdą wypełnione gruntem lub
materiałem drobnoziarnistym

gdy
bĊdą
wbudowane
w
miejsca suche lub
zabezpieczone
od
wód gruntowych i
powierzchniowych
- do nasypów nie wyĪszych niĪ
3 m, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem
- w miejscach suchych lub
przejĞciowo zawilgoconych
- do nasypów nie wyĪszych niĪ
3 m: zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po
ulepszeniu spoiwami
- gdy zwierciadło wody
gruntowej znajduje siĊ na
głĊbokoĞci wiĊkszej od
kapilarnoĞci biernej gruntu
podłoĪa
- o ograniczonej podatnoĞci na
rozpad - łączne straty masy do
5%
- gdy wolne przestrzenie zostaną

wypełnione materiałem
drobnoziarnistym
- gdy zalegają w miejscach
suchych lub są izolowane od
wody

Na górne
warstwy nasypów w strefie przemarzania

W wykopach
i miejscach
zerowych do
głĊbokoĞci
przemarzania

1. ĩwiry i pospółki
2. Piaski grubo i Ğrednioziarniste
3. Iłołupki przywĊglowe
przepalone zawierające
mniej niĪ 15% ziarn mniejszych od 0,075 mm
4. Wysiewki kamienne o
uziarnieniu odpowiadającym pospółkom lub Īwirom

1. ĩwiry i pospółki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyły piaszczyste i pyły
4. Gliny o granicy płynnoĞci
mniejszej niĪ 35%
5. Mieszaniny popiołowoĪuĪlowe z wĊgla kamiennego
6. Wysiewki kamienne gliniaste
o zawartoĞci frakcji iłowej >2%
7. ĩuĪle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne
8. Piaski drobnoziarniste

Grunty niewysadzinowe

Grunty wątpliwe i wysadzinowe

- pod warunkiem ulepszenia
tych gruntów spoiwami, takimi
jak: cement, wapno, aktywne
popioły itp.
- drobnoziarniste i nierozpadowe: straty masy do 1%
- o wskaĨniku noĞnoĞci wnoĞ≥10
- gdy są ulepszane spoiwami
(cementem, wapnem,
aktywnymi popiołami itp.)

3. SPRZĉT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzĊtu okreĞlono w SST D-02.00.01 pkt 3.
3.2. Dobór sprzĊtu zagĊszczającego
W tablicy 2 podano, dla róĪnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzĊtu
zagĊszczającego. SprzĊt do zagĊszczania powinien byü zatwierdzony przez InĪyniera.
Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzĊtu zagĊszczającego wg [13]
Rodzaje gruntu
Rodzaje
urządzeĔ
zagĊszczających
Walce statyczne
gładkie *
Walce statyczne
okołkowane *
Walce statyczne
ogumione *
Walce wibracyjne
gładkie **
Walce wibracyjne
okołkowane **
ZagĊszczarki
wibracyjne **
Ubijaki
szybkouderzające
Ubijaki o masie od 1 do
10 Mg zrzucane z
wysokoĞci od 5 do 10 m

niespoiste: piaski,
Īwiry, pospółki
gruboĞü
liczba
warstwy
przejĞü
[m]
n ***

spoiste: pyły gliny, iły

gruboziarniste
i kamieniste
gruboĞü
liczba
warstwy
przejĞü
[m]
n ***

Uwagi o
przydatnoĞci
maszyn

gruboĞü
warstwy
[m]

liczba
przejĞü
n ***

0,1 do 0,2

4 do 8

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

0,2 do 0,3

8 do 12

2)

0,2 do 0,5

6 do 8

0,2 do 0,4

6 do 10

-

-

3)

0,4 do 0,7

4 do 8

0,2 do 0,4

3 do 4

0,3 do 0,6

3 do 5

4)

0,3 do 0,6

3 do 6

0,2 do 0,4

6 do 10

0,2 do 0,4

6 do 10

5)

0,3 do 0,5

4 do 8

-

-

0,2 do 0,5

4 do 8

6)

0,2 do 0,4

2 do4

0,1 do 0,3

3 do 5

0,2 do 0,4

3 do 4

6)

2,0 do 8,0

4 do 10
uderzeĔ
w punkt

1,0 do 4,0

3 do 6
uderzeĔ w
punkt

1,0 do 5,0

3 do 6
uderzeĔ w
punkt

*) Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych.
**) Wibracyjnie naleĪy zagĊszczaü warstwy gruboĞci ≥ 15 cm, cieĔsze warstwy naleĪy zagĊszczaü
statycznie.
***) WartoĞci orientacyjne, właĞciwe naleĪy ustaliü na odcinku doĞwiadczalnym.
Uwagi: 1) Do zagĊszczania górnych warstw podłoĪa. Zalecane do codziennego wygładzania
(przywałowania) gruntów spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.
2) Nie nadają siĊ do gruntów nawodnionych.
3) Mało przydatne w gruntach spoistych.
4) Do gruntów spoistych przydatne są walce Ğrednie i ciĊĪkie, do gruntów kamienistych - walce bardzo
ciĊĪkie.
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 SST D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-02.00.01 pkt 5.
5.2. Ukop i dokop
5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu
Miejsce ukopu lub dokopu powinno byü wskazane w dokumentacji projektowej, w innych dokumentach
kontraktowych lub przez InĪyniera. JeĪeli miejsce to zostało wybrane przez WykonawcĊ, musi byü ono
zaakceptowane przez InĪyniera.
Miejsce ukopu lub dokopu powinno byü tak dobrane, Īeby zapewniü przewóz lub przemieszczanie gruntu
na jak najkrótszych odległoĞciach. O ile to moĪliwe, transport gruntu powinien odbywaü siĊ w poziomie
lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy mogą mieü kształt poszerzonych rowów przyległych do korpusu.
Ukopy powinny byü wykonywane równolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach.
5.2.2. Zasady prowadzenia robót w ukopie i dokopie
Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moĪe rozpocząü siĊ dopiero po pobraniu próbek i zbadaniu
przydatnoĞci zalegającego gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody na piĞmie przez InĪyniera.
GłĊbokoĞü na jaką naleĪy oceniü przydatnoĞü gruntu powinna byü dostosowana do zakresu prac.
Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny byü odspajane, chyba Īe wymaga tego dostĊp
do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez WykonawcĊ grunty
nieprzydatne powinny byü wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami
InĪyniera. Roboty te bĊdą włączone do obmiaru robót i opłacone przez Zamawiającego tylko wówczas,
gdy odspojenie gruntów nieprzydatnych było konieczne i zostało potwierdzone przez InĪyniera.
Dno ukopu naleĪy wykonaü ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku moĪliwego spływu wody.
O ile to konieczne, ukop (dokop) naleĪy odwodniü przez wykonanie rowu odpływowego.
JeĪeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moĪe on naruszaü statecznoĞci zbocza.
Dno i skarpy ukopu po zakoĔczeniu jego eksploatacji powinny byü tak ukształtowane,
aby harmonizowały z otaczającym terenem. Na dnie i skarpach ukopu naleĪy przeprowadziü rekultywacjĊ
według odrĊbnej dokumentacji projektowej.
5.3. Wykonanie nasypów
5.3.1. Przygotowanie podłoĪa w obrĊbie podstawy nasypu
Przed przystąpieniem do budowy nasypu naleĪy w obrĊbie jego podstawy zakoĔczyü roboty
przygotowawcze, okreĞlone w SST D-01.00.00 „Roboty przygotowawcze”.
5.3.1.1. WyciĊcie stopni w zboczu
JeĪeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wiĊksze niĪ 1:5 naleĪy,
dla zabezpieczenia przed zsuwaniem siĊ nasypu, wykonaü w zboczu stopnie o spadku górnej
powierzchni, wynoszącym około 4% ± 1% i szerokoĞci od 1,0 do 2,5 m.
5.3.1.2. ZagĊszczenie gruntu i noĞnoĞü w podłoĪu nasypu
Wykonawca powinien skontrolowaü wskaĨnik zagĊszczenia gruntów rodzimych, zalegających w strefie
podłoĪa nasypu, do głĊbokoĞci 0,5 m od powierzchni terenu. JeĪeli wartoĞü wskaĨnika zagĊszczenia jest
mniejsza niĪ okreĞlona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogĊĞciü podłoĪe tak, aby powyĪsze
wymaganie zostało spełnione. JeĪeli wartoĞci wskaĨnika zagĊszczenia okreĞlone w tablicy 3 nie mogą
byü osiągniĊte przez bezpoĞrednie zagĊszczanie podłoĪa, to naleĪy podjąü Ğrodki w celu ulepszenia
gruntu podłoĪa, umoĪliwiające uzyskanie wymaganych wartoĞci wskaĨnika zagĊszczenia.
Tablica 3. Min. wartoĞci wskaĪnika zagĊszczenia dla podłoĪa nasypów do gł. 0,5 m od pow. terenu
Nasypy
o wysokoĞci,
m

Minimalna wartoĞü Is dla:
autostrad
i dróg
ekspresowych

innych dróg
kategoria ruchu
kategoria ruchu
KR3-KR6
KR1-KR2

do 2

1,00

0,97

0,95

ponad 2

0,97

0,97

0,95

Dodatkowo moĪna sprawdziü noĞnoĞü warstwy gruntu podłoĪa nasypu na podstawie pomiaru wtórnego
modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.
5.3.1.3. Spulchnienie gruntów w podłoĪu nasypów
JeĪeli nasyp ma byü budowany na powierzchni skały lub na innej gładkiej powierzchni, to przed
przystąpieniem do budowy nasypu powinna ona byü rozdrobniona lub spulchniona na głĊbokoĞü
co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powiązania z podstawą nasypu.
5.3.2. Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów
Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien byü dokonany z uwzglĊdnieniem zasad
podanych w pkcie 2.
5.3.3. Zasady wykonania nasypów
5.3.3.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów
Nasypy powinny byü wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłuĪnego, które
okreĞlono w dokumentacji projektowej, z uwzglĊdnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych
zawczasu przez InĪyniera.
W celu zapewnienia statecznoĞci nasypu i jego równomiernego osiadania naleĪy przestrzegaü
nastĊpujących zasad:
a) Nasypy naleĪy wykonywaü metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy
powinny byü wznoszone równomiernie na całej szerokoĞci.
b) GruboĞü warstwy w stanie luĨnym powinna byü odpowiednio dobrana w zaleĪnoĞci od rodzaju gruntu
i sprzĊtu uĪywanego do zagĊszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moĪe
nastąpiü dopiero po stwierdzeniu przez InĪyniera prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej.
c) Grunty o róĪnych właĞciwoĞciach naleĪy wbudowywaü w oddzielnych warstwach, o jednakowej
gruboĞci na całej szerokoĞci nasypu. Grunty spoiste naleĪy wbudowywaü w dolne, a grunty niespoiste
w górne warstwy nasypu.
d) Warstwy gruntu przepuszczalnego naleĪy wbudowywaü 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 byü obustronny, gdy nasyp jest
budowany na zboczu spadek powinien byü jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Ukształtowanie
powierzchni warstwy powinno uniemoĪliwiaü lokalne gromadzenie siĊ wody.
e) JeĪeli w okresie zimowym nastĊpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny byü ukształtowane ku osi nasypu,
a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem Ğcieku. Takie ukształtowanie górnej powierzchni
gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poĞlizgu w gruncie tworzącym
nasyp.
f) Górną warstwĊ nasypu, o gruboĞci co najmniej 0,5 m naleĪy wykonaü z gruntów niewysadzinowych,
o wskaĨniku wodoprzepuszczalnoĞci K10 ≥ 6 × 10 –5 m/s i wskaĨniku róĪnoziarnistoĞci U ≥ 5. JeĪeli
Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich właĞciwoĞciach, InĪynier moĪe wyraziü zgodĊ
na ulepszenie górnej warstwy nasypu poprzez stabilizacjĊ cementem, wapnem lub popiołami lotnymi.
W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku noĞnoĞci i mrozoodpornoĞci konstrukcji
nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegającej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.
g) Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu,
o gruboĞci co najmniej 0,5 m powyĪej najwyĪszego poziomu wody, naleĪy wykonaü z gruntu
przepuszczalnego.
h) Przy wykonywaniu nasypów z popiołów lotnych, warstwĊ pod popiołami, gruboĞci 0,3 do 0,5 m,
naleĪy wykonaü z gruntu lub materiałów o duĪej przepuszczalnoĞci. Górnej powierzchni warstwy
popiołu naleĪy nadaü spadki poprzeczne 4% ±1% według poz. d).
i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien byü bezzwłocznie wbudowany w nasyp.
InĪynier moĪe dopuĞciü czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed
nadmiernym zawilgoceniem.
5.3.3.2. Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych
Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych powinno
odbywaü siĊ według jednej z niĪej podanych metod, jeĞli nie zostało okreĞlone inaczej w dokumentacji
projektowej, SST lub przez InĪyniera:
a) Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych
z wypełnieniem wolnych przestrzeni
KaĪdą rozłoĪoną warstwĊ materiałów gruboziarnistych o gruboĞci nie wiĊkszej niĪ 0,3 m, naleĪy
przykryü warstwą Īwiru, pospółki, piasku lub gruntu (materiału) drobnoziarnistego.

Materiałem tym wskutek zagĊszczania (najlepiej sprzĊtem wibracyjnym), wypełnia siĊ wolne
przestrzenie miĊdzy grubymi ziarnami. Przy tym sposobie budowania nasypów moĪna stosowaü skały
oraz odpady przemysłowe, które są miĊkkie (zgodnie z charakterystyką podaną w tablicy 1).
b) Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych bez
wypełnienia wolnych przestrzeni
Warstwy nasypu wykonane według tej metody powinny byü zbudowane z materiałów mrozoodpornych.
Warstwy te naleĪy oddzieliü od podłoĪa gruntowego pod nasypem oraz od górnej strefy nasypu około 10centymetrową warstwą Īwiru, pospółki lub nieodsianego kruszywa łamanego, zawierającego od 25
do 50% ziarn mniejszych od 2 mm i spełniających warunek:
4 d85 ≥ D15 ≥ 4 d15
gdzie:
d85 i d15 - Ğrednica oczek sita, przez które przechodzi 85% i 15% gruntu podłoĪa lub gruntu górnej
warstwy nasypu (mm),
D15
- Ğrednica oczek sita, przez które przechodzi 15% materiału gruboziarnistego (mm).
CzĊĞci nasypów wykonywane tą metodą nie mogą siĊgaü wyĪej niĪ 1,2 m od projektowanej
niwelety nasypu.
c) Warstwa oddzielająca z geotekstyliów przy wykonywaniu nasypów z gruntów kamienistych
RolĊ warstw oddzielających mogą równieĪ pełniü warstwy geotekstyliów. Geotekstylia
przewidziane do uĪycia w tym celu powinny posiadaü aprobatĊ techniczną, wydaną przez uprawnioną
jednostkĊ. W szczególnoĞci wymagana jest odpowiednia wytrzymałoĞü mechaniczna geotekstyliów,
uniemoĪliwiająca ich przebicie przez ziarna materiału gruboziarnistego oraz odpowiednie właĞciwoĞci
filtracyjne, dostosowane do uziarniania przyległych warstw.
5.3.3.3. Wykonywanie nasypów na dojazdach do obiektów mostowych
Do wykonywania nasypów na dojazdach do obiektów mostowych, na długoĞci równej długoĞci klina
odłamu, zaleca siĊ stosowanie gruntów stabilizowanych cementem.
Do wykonania nasypów na dojazdach do mostów i wiaduktów, bez ulepszania gruntów spoiwem, mogą
byü stosowane Īwiry, pospółki, piaski Ğrednioziarniste i gruboziarniste, owskaĨniku róĪnoziarnistoĞci
U≥5 i współczynniku wodoprzepuszczalnoĞci k10 > 10 -5 m/s.
W czasie wykonywania nasypu na dojazdach naleĪy spełniü wymagania ogólne, sformułowane w pkcie
5.3.3.1. WskaĨnik zagĊszczenia gruntu Is powinien byü nie mniejszy niĪ 1,00 na całej wysokoĞci nasypu
(dla autostrad i dróg ekspresowych górne 0,2 m nasypu - 1,03 tablica 4).
5.3.3.4. Wykonanie nasypów nad przepustami
Nasypy w obrĊbie przepustów naleĪy wykonywaü jednoczeĞnie z obu stron przepustu z jednakowych,
dobrze zagĊszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza siĊ wykonanie przepustów z innych
poprzecznych elementów odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych w poprzek uformowanego
nasypu. W tym przypadku podczas wykonania nasypu w obrĊbie przekopu naleĪy
uwzglĊdniü
wymagania okreĞlone w
pkcie 5.3.3.6.
5.3.3.5. Wykonywanie nasypów na zboczach
Przy budowie nasypu na zboczu o pochyłoĞci od 1:5 do 1:2 naleĪy zabezpieczyü nasyp przed zsuwaniem
siĊ przez:
a) wyciĊcie w zboczu stopni wg pktu 5.3.1.1,
b) wykonanie rowu stokowego powyĪej nasypu.
Przy pochyłoĞciach zbocza wiĊkszych niĪ 1:2 wskazane jest zabezpieczenie statecznoĞci nasypu przez
podparcie go murem oporowym.
5.3.3.6. Poszerzenie nasypu
Przy poszerzeniu istniejącego nasypu naleĪy wykonywaü w jego skarpie stopnie o szerokoĞci do 1,0 m.
Spadek powierzchni stopni powinien wynosiü 4% ±1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.
WyciĊcie stopni obowiązuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyległych czĊĞci nasypu,
wykonanych z gruntów o róĪnych właĞciwoĞciach lub w róĪnym czasie.
5.3.3.7. Wykonywanie nasypów na bagnach
Nasypy na bagnach powinny byü wykonane według oddzielnych wymagaĔ, opartych na:
a) wynikach badaĔ głĊbokoĞci, typu i warunków hydrologicznych bagna,
b) wynikach badaĔ próbek gruntu bagiennego z uwzglĊdnieniem okreĞlenia rodzaju gruntu
wypełniającego bagno, współczynników filtracji, badaĔ edometrycznych, wilgotnoĞci itp.,
c) obliczeniach statecznoĞci nasypu,
d) obliczeniach wielkoĞci i czasu osiadania,
e) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu.
W czasie wznoszenia korpusu metodą warstwową obowiązują ogólne zasady okreĞlone w pkcie 5.3.3.1.

5.3.3.8. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów
Wykonywanie nasypów naleĪy przerwaü, jeĪeli wilgotnoĞü gruntu przekracza wartoĞü dopuszczalną,
to znaczy jest wiĊksza od wilgotnoĞci optymalnej o wiĊcej niĪ 10% jej wartoĞci.
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układaü nastĊpnej warstwy gruntu.
Osuszenie moĪna przeprowadziü 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 zakoĔczeniu robót ziemnych powinny byü równe i mieü spadki potrzebne
do
prawidłowego odwodnienia, według pktu 5.3.3.1, poz. d).
W okresie deszczowym nie naleĪy pozostawiaü nie zagĊszczonej warstwy do dnia nastĊpnego.
JeĪeli warstwa gruntu niezagĊszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyü
jej i zagĊĞciü w czasie zaakceptowanym przez InĪyniera, to moĪe on nakazaü Wykonawcy usuniĊcie
wadliwej warstwy.
5.3.3.9. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest moĪliwe osiągniĊcie
w nasypie wymaganego wskaĨnika zagĊszczenia gruntów.
Nie dopuszcza siĊ wbudowania w nasyp gruntów zamarzniĊtych lub gruntów przemieszanych
ze Ğniegiem lub lodem.
W czasie duĪych opadów Ğniegu wykonywanie nasypów powinno byü przerwane. Przed wznowieniem
prac naleĪy usunąü Ğnieg z powierzchni wznoszonego nasypu.
JeĪeli warstwa niezagĊszczonego gruntu zamarzła, to nie naleĪy jej przed rozmarzniĊciem zagĊszczaü
ani układaü na niej nastĊpnych warstw.
5.3.4. ZagĊszczenie gruntu
5.3.4.1. Ogólne zasady zagĊszczania gruntu
KaĪda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłoĪeniu, powinna byü zagĊszczona z zastosowaniem
sprzĊtu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystĊpujących warunków.
RozłoĪone warstwy gruntu naleĪy zagĊszczaü od krawĊdzi nasypu w kierunku jego osi.
5.3.4.2. GruboĞü warstwy
GruboĞü warstwy zagĊszczonego gruntu oraz liczbĊ przejĞü maszyny zagĊszczającej zaleca siĊ okreĞliü
doĞwiadczalnie dla kaĪdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w pkcie
5.3.4.5.
Orientacyjne wartoĞci, dotyczące gruboĞci warstw róĪnych gruntów oraz liczby przejazdów róĪnych
maszyn do zagĊszczania podano w pkcie 3.
5.3.4.3. WilgotnoĞü gruntu
WilgotnoĞü gruntu w czasie zagĊszczania powinna byü równa wilgotnoĞci optymalnej, z tolerancją:
a) w gruntach niespoistych
±2 %
b) w gruntach mało i Ğrednio spoistych
+0 %, −2 %
c) w mieszaninach popiołowo-ĪuĪlowych
+2%, −4 %
Sprawdzenie wilgotnoĞci gruntu naleĪy przeprowadzaü laboratoryjnie, z czĊstotliwoĞcią okreĞloną
w pktach 6.3.2 i 6.3.3.
5.3.4.4. Wymagania dotyczące zagĊszczania
W zaleĪnoĞci od uziarnienia stosowanych materiałów, zagĊszczenie warstwy naleĪy okreĞlaü za pomocą
oznaczenia wskaĨnika zagĊszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia.
KontrolĊ zagĊszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia,
okreĞlonych zgodnie z normą PN-S-02205:1998 [4], naleĪy stosowaü tylko dla gruntów gruboziarnistych,
dla których nie jest moĪliwe okreĞlenie wskaĨnika zagĊszczenia Is, według BN-77/8931-12 [9].
WskaĨnik zagĊszczenia gruntów w nasypach, okreĞlony według normy BN-77/8931-12 [9], powinien
na całej szerokoĞci korpusu spełniaü wymagania podane w
tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartoĞci wskaĨnika zagĊszczenia gruntu w nasypach
Strefa
nasypu

Minimalna wartoĞü Is dla:
autostrad
innych dróg
i dróg
kategoria
kategoria
ekspresowych
ruchu
ruchu
KR3-KR6
KR1-KR2

Górna warstwa o gruboĞci 20 cm

1,03

1,00

1,00

NiĪej leĪące warstwy nasypu do głĊbokoĞci
od powierzchni robót ziemnych:
- 0,2 do 2,0 m (autostrady)
- 0,2 do 1,2 m (inne drogi)

1,00
-

1,00

0,97

Warstwy nasypu na głĊbokoĞci od powierzchni robót ziemnych poniĪej:
- 2,0 m (autostrady)
- 1,2 m (inne drogi)

0,97
-

0,97

0,95

Jako zastĊpcze kryterium oceny wymaganego zagĊszczenia gruntów dla których trudne jest pomierzenie
wskaĨnika zagĊszczenia, przyjmuje siĊ wartoĞü wskaĨnika odkształcenia I0 okreĞlonego zgodnie z normą
PN-S-02205:1998 [4].
WskaĨnik odkształcenia nie powinien byü wiĊkszy niĪ:
a) dla Īwirów, pospółek i piasków
b) 2,2 przy wymaganej wartoĞci Is ≥1,0,
c) 2,5 przy wymaganej wartoĞci Is <1,0,
d) dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin pylastych, glin
zwiĊzłych, iłów – 2,0,
e) dla gruntów róĪnoziarnistych (Īwirów gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów piaszczystych,
piasków gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwiĊzłych) – 3,0,
f) dla narzutów kamiennych, rumoszy – 4,
g) dla gruntów antropogenicznych – na podstawie badaĔ poligonowych.
JeĪeli badania kontrolne wykaĪą, Īe zagĊszczenie warstwy nie jest wystarczające, to
Wykonawca powinien spulchniü warstwĊ, doprowadziü grunt do wilgotnoĞci optymalnej i powtórnie
zagĊĞciü. JeĪeli powtórne zagĊszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaĨnika zagĊszczenia,
Wykonawca powinien usunąü warstwĊ i wbudowaü nowy materiał, o ile InĪynier nie zezwoli na
ponowienie próby prawidłowego zagĊszczenia warstwy.
5.3.4.5. Próbne zagĊszczenie
Odcinek doĞwiadczalny dla próbnego zagĊszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2, powinien
byü wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na którym układa siĊ grunt czterema pasmami o
szerokoĞci od 3,5 do 4,5 m kaĪde. Poszczególne warstwy układanego gruntu powinny mieü w kaĪdym
pasie inną gruboĞü z tym, Īe wszystkie muszą mieĞciü siĊ w granicach właĞciwych dla danego sprzĊtu
zagĊszczającego. WilgotnoĞü gruntu powinna byü równa optymalnej z tolerancją podaną w pkcie 5.3.4.3.
Grunt ułoĪony na poletku według podanej wyĪej zasady powinien byü nastĊpnie zagĊszczony, a po kaĪdej
serii przejĞü maszyny naleĪy okreĞliü wskaĨniki zagĊszczenia, dopuszczając stosowanie innych, szybkich
metod pomiaru (sonda izotopowa, ugiĊciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach
terenowych).
Oznaczenie wskaĨnika zagĊszczenia naleĪy wykonaü co najmniej w 4 punktach, z których co najmniej 2
powinny umoĪliwiü ustalenie wskaĨnika zagĊszczenia w dolnej czĊĞci warstwy. Na podstawie
porównania uzyskanych wyników zagĊszczenia z wymaganiami podanymi w pkcie 5.3.4.4 dokonuje siĊ
wyboru sprzĊtu i ustala siĊ potrzebną liczbĊ przejĞü oraz gruboĞü warstwy rozkładanego gruntu.
5.4. Odkłady
5.4.1. Warunki ogólne wykonania odkładów
Roboty omówione w tym punkcie dotyczą postĊpowania z gruntami lub innymi materiałami, które
zostały pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie bĊdą wykorzystane do budowy nasypów
oraz innych prac związanych z trasą drogową.

Grunty lub inne materiały powinny byü przewiezione na odkład, jeĪeli:
a) stanowią nadmiar objĊtoĞci w stosunku do objĊtoĞci gruntów przewidzianych do wbudowania,
b) są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, związanych z budową
trasy drogowej,
c) ze wzglĊdu na harmonogram robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie
materiałów pozyskiwanych z wykopu.
Wykonawca moĪe przyjąü, Īe zachodzi jeden z podanych wyĪej przypadków tylko wówczas, gdy zostało
to jednoznacznie okreĞlone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robót lub przez InĪyniera.
5.4.2. Lokalizacja odkładu
JeĪeli pozwalają na to właĞciwoĞci materiałów przeznaczonych do przewiezienia na odkład, materiały te
powinny byü w razie moĪliwoĞci wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania dołów i sztucznych
wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypów. Roboty te powinny byü wykonane zgodnie z
dokumentacją projektową i odpowiednimi zasadami, dotyczącymi wbudowania i zagĊszczania gruntów
oraz wskazówkami InĪyniera.
JeĪeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objĊtoĞci w sposób okreĞlony powyĪej, materiały te
naleĪy przewieĨü na odkład.
Lokalizacja odkładu powinna byü wskazana w dokumentacji projektowej lub przez InĪyniera. JeĪeli
miejsce odkładu zostało wybrane przez WykonawcĊ, musi byü ono zaakceptowane przez InĪyniera.
NiezaleĪnie od tego, Wykonawca musi uzyskaü zgodĊ właĞciciela terenu.
JeĪeli odkłady są zlokalizowane wzdłuĪ odcinka trasy przebiegającego w wykopie, to:
a) odkłady moĪna wykonaü z obu stron wykopu, jeĪeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie,
przy czym odległoĞü podnóĪa skarpy odkładu od górnej krawĊdzi wykopu powinna wynosiü:
− nie mniej niĪ 3 m w gruntach przepuszczalnych,
− nie mniej niĪ 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,
b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkład naleĪy wykonaü
tylko od górnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,
c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszącym ponad 20%, odkład naleĪy zlokalizowaü poniĪej
wykopu,
d) na odcinkach zagroĪonych przez zasypywanie drogi Ğniegiem, odkład naleĪy wykonaü od strony
najczĊĞciej wiejących wiatrów, w odległoĞci ponad 20 m od krawĊdzi wykopu.
JeĞli odkład zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie
on usuniĊty przez WykonawcĊ na jego koszt, według wskazaĔ InĪyniera.
Konsekwencje finansowe i prawne, wynikające z ewentualnych uszkodzeĔ Ğrodowiska naturalnego
wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obciąĪają WykonawcĊ.
5.4.3. Zasady wykonania odkładów
Wykonanie odkładów, a w szczególnoĞci ich wysokoĞü, pochylenie, zagĊszczenie oraz odwodnienie
powinny byü zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub SST. JeĪeli nie
okreĞlono inaczej, naleĪy przestrzegaü ustaleĔ podanych w normie PN-S-02205:1998 [4] to znaczy
odkład powinien byü uformowany w pryzmĊ o wysokoĞci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku
korony od 2% do 5%.
Odkłady powinny byü tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. Powierzchnie
odkładów powinny byü obsiane trawą, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uĪytki
rolne lub leĞne, zgodnie z dokumentacją projektową.
Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno byü przerwane, o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemoĪliwiają jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami
sformułowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, SST lub przez InĪyniera.
Przed przewiezieniem gruntu na odkład Wykonawca powinien upewniü siĊ, Īe spełnione są warunki
okreĞlone w pkcie 5.4.1. JeĪeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez WykonawcĊ,
zajdzie koniecznoĞü dowiezienia gruntu do wykonania nasypów z ukopu, to koszt tych czynnoĞci w
całoĞci obciąĪa WykonawcĊ.
6. KONTROLA JAKOĝCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót
Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu
Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodnoĞci z wymaganiami
okreĞlonymi w pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST.

W czasie kontroli naleĪy zwróciü szczególną uwagĊ na sprawdzenie:
a) zgodnoĞci rodzaju gruntu z okreĞlonym w dokumentacji projektowej i SST,
b) zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich statecznoĞü,
c) odwodnienia,
d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakoĔczeniu eksploatacji ukopu.
6.3. Sprawdzenie jakoĞci wykonania nasypów
6.3.1. Rodzaje badaĔ i pomiarów
Sprawdzenie jakoĞci wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodnoĞci z wymaganiami
okreĞlonymi w pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST.
Szczególną uwagĊ naleĪy zwróciü na:
a) badania przydatnoĞci gruntów do budowy nasypów,
b) badania prawidłowoĞci wykonania poszczególnych warstw nasypu,
c) badania zagĊszczenia nasypu,
d) pomiary kształtu nasypu.
e) odwodnienie nasypu
6.3.2. Badania przydatnoĞci gruntów do budowy nasypów
Badania przydatnoĞci gruntów do budowy nasypu powinny byü przeprowadzone na próbkach pobranych
z kaĪdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego Ĩródła, jednak nie
rzadziej niĪ jeden raz na 3000 m3. W kaĪdym badaniu naleĪy okreĞliü nastĊpujące właĞciwoĞci:
− skład granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],
− zawartoĞü czĊĞci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],
− wilgotnoĞü naturalną, wg PN-B-04481:1988 [1],
− wilgotnoĞü optymalną i maksymalną gĊstoĞü objĊtoĞciową szkieletu gruntowego, wg PN-B04481:1988 [1],
− granicĊ płynnoĞci, wg PN-B-04481:1988 [1],
− kapilarnoĞü bierną, wg PN-B-04493:1960 [3],
− wskaĨnik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].
6.3.3. Badania kontrolne prawidłowoĞci wykonania poszczególnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidłowoĞci wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na sprawdzeniu:
a) prawidłowoĞci rozmieszczenia gruntów o róĪnych właĞciwoĞciach w nasypie,
b) odwodnienia kaĪdej warstwy,
c) gruboĞci kaĪdej warstwy i jej wilgotnoĞci przy zagĊszczaniu; badania naleĪy przeprowadziü nie
rzadziej niĪ jeden raz na 500 m2 warstwy,
d) nadania spadków warstwom z gruntów spoistych według pktu 5.3.3.1 poz. d),
e) przestrzegania ograniczeĔ okreĞlonych w pktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotyczących wbudowania gruntów
w okresie deszczów i mrozów.
6.3.4. Sprawdzenie zagĊszczenia nasypu oraz podłoĪa nasypu
Sprawdzenie zagĊszczenia nasypu oraz podłoĪa nasypu polega na skontrolowaniu zgodnoĞci wartoĞci
wskaĨnika zagĊszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z wartoĞciami okreĞlonymi w pktach
5.3.1.2 i 5.3.4.4. Do bieĪącej kontroli zagĊszczenia dopuszcza siĊ aparaty izotopowe.
Oznaczenie wskaĨnika zagĊszczenia Is powinno byü przeprowadzone według normy BN-77/8931-12 [9],
oznaczenie modułów odkształcenia według normy PN-S-02205:1998 [4].
ZagĊszczenie kaĪdej warstwy naleĪy kontrolowaü nie rzadziej niĪ:
− jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku okreĞlenia wartoĞci Is,
− jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku okreĞlenia pierwotnego
i wtórnego modułu odkształcenia.
Wyniki kontroli zagĊszczenia robót Wykonawca powinien wpisywaü do dokumentów laboratoryjnych.
PrawidłowoĞü zagĊszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoĪa pod nasypem powinna byü
potwierdzona przez InĪyniera wpisem w dzienniku budowy.
6.3.5. Pomiary kształtu nasypu
Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolĊ:
− prawidłowoĞci wykonania skarp,
− szerokoĞci korony korpusu.
Sprawdzenie prawidłowoĞci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnoĞci z wymaganiami
dotyczącymi pochyleĔ i dokładnoĞci wykonania skarp, okreĞlonymi w dokumentacji projektowej, SST
oraz w pkcie 5.3.5 niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie szerokoĞci korony korpusu polega na porównaniu szerokoĞci korony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szerokoĞcią wynikającą z wymiarów geometrycznych korpusu,
okreĞlonych w dokumentacji projektowej.
6.4. Sprawdzenie jakoĞci wykonania odkładu
Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodnoĞci z wymaganiami okreĞlonymi w
pktach 2 oraz 5.4 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST.
Szczególną uwagĊ naleĪy zwróciü na:
a) prawidłowoĞü usytuowania i kształt geometryczny odkładu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
c) właĞciwe zagospodarowanie (rekultywacjĊ) odkładu.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-02.00.01 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m3 (metr szeĞcienny).
ObjĊtoĞü ukopu i dokopu bĊdzie ustalona w metrach szeĞciennych jako róĪnica ogólnej objĊtoĞci
nasypów i ogólnej objĊtoĞci wykopów, pomniejszonej o objĊtoĞü gruntów nieprzydatnych do budowy
nasypów, z uwzglĊdnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objĊtoĞci gruntu w stanie
rodzimym do objĊtoĞci w nasypie.
ObjĊtoĞü nasypów bĊdzie ustalona w metrach szeĞciennych na podstawie obliczeĔ z przekrojów
poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usuniĊciu warstw gruntów
nieprzydatnych.
ObjĊtoĞü odkładu bĊdzie okreĞlona w metrach szeĞciennych na podstawie obmiaru jako róĪnica objĊtoĞci
wykopów, powiĊkszonej o objĊtoĞü ukopów i objĊtoĞci nasypów, z uwzglĊdnieniem spulchnienia gruntu
i zastrzeĪeĔ sformułowanych w pkcie 5.4.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru podano w SST D-02.00.01 pkt 8.
9. PODSTAWA PŁATNOĝCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 nasypów obejmuje:
− prace pomiarowe,
− oznakowanie robót,
− pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i załadunek na Ğrodki transportowe,
− transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,
− wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
− zagĊszczenie gruntu,
− profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp,
− wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
− rekultywacjĊ dokopu i terenu przyległego do drogi,
− odwodnienie terenu robót,
− wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a nastĊpnie ich rozebranie,
− przeprowadzenie pomiarów i badaĔ laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Spis przepisów związanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.

D – 04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĉSZCZANIEM PODŁOĩA
1.WSTĉP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagĊszczeniem podłoĪa
w związku z budową wielofunkcyjnego boiska w m. Chorzew
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objĊtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
koryta przeznaczonego do ułoĪenia konstrukcji nawierzchni.
1.4. OkreĞlenia podstawowe
OkreĞlenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
Nie wystĊpują.
3. SPRZĉT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu
Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. SprzĊt do wykonania robót
Wykonawca przystĊpujący do wykonania koryta i profilowania podłoĪa powinien wykazaü siĊ
moĪliwoĞcią korzystania z nastĊpującego sprzĊtu:
− równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukoĞnie ustawianym lemieszem; InĪynier moĪe dopuĞciü
wykonanie koryta i profilowanie podłoĪa 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 sprzĊt nie moĪe spowodowaü niekorzystnego wpływu na właĞciwoĞci gruntu podłoĪa.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w SST D-04.02.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Wykonawca powinien przystąpiü do wykonania koryta oraz profilowania i zagĊszczenia podłoĪa
bezpoĞrednio przed rozpoczĊciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
WczeĞniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagĊszczania podłoĪa,jest moĪliwe
wyłącznie za zgodą InĪyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagĊszczonym podłoĪu nie moĪe odbywaü siĊ ruch
budowlany, niezwiązany bezpoĞrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny byü wczeĞniej
przygotowane.
Paliki lub szpilki naleĪy ustawiaü w osi drogi i w rzĊdach równoległych do osi drogi lub w inny sposób
zaakceptowany przez InĪyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoĪliwiaü naciągniĊcie
sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstĊpach nie wiĊkszych niĪ co 10 metrów.
Rodzaj sprzĊtu, a w szczególnoĞci jego moc naleĪy dostosowaü do rodzaju gruntu, w którym prowadzone
są roboty i do trudnoĞci jego odspojenia.
Koryto moĪna wykonywaü rĊcznie, gdy jego szerokoĞü nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład
na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi byü zaakceptowany
przez InĪyniera.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byü wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane
przez InĪyniera.
Profilowanie i zagĊszczenie podłoĪa naleĪy wykonaü zgodnie z zasadami okreĞlonymi w pkt 5.4.
5.4. Profilowanie i zagĊszczanie podłoĪa
Przed przystąpieniem do profilowania podłoĪe powinno byü oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeĔ.
Po oczyszczeniu powierzchni podłoĪa naleĪy sprawdziü, czy istniejące rzĊdne terenu umoĪliwiają
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzĊdnych podłoĪa. Zaleca siĊ, aby rzĊdne terenu przed
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyĪsze niĪ projektowane rzĊdne podłoĪa.
JeĪeli powyĪszy warunek nie jest spełniony i wystĊpują zaniĪenia poziomu w podłoĪu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchniü podłoĪe na głĊbokoĞü zaakceptowaną przez InĪyniera,
dowieĨü dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w iloĞci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzĊdnych wysokoĞciowych i zagĊĞciü warstwĊ do uzyskania
wartoĞci wskaĨnika zagĊszczenia, okreĞlonych w tablicy 1.
Do profilowania podłoĪa naleĪy stosowaü równiarki. ĝciĊty grunt powinien byü wykorzystany
w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez InĪyniera.
BezpoĞrednio po profilowaniu podłoĪa naleĪy przystąpiü do jego zagĊszczania. ZagĊszczanie podłoĪa
naleĪy kontynuowaü do osiągniĊcia wskaĨnika zagĊszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
WskaĨnik zagĊszczenia naleĪy okreĞlaü zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
Tablica 1. Minimalne wartoĞci wskaĨnika zagĊszczenia podłoĪa (Is)
Strefa
korpusu
Górna warstwa o gruboĞci 20 cm
Na głĊbokoĞci od 20 do 50 cm od
powierzchni podłoĪa

Minimalna wartoĞü Is dla:
Autostrad i dróg
Innych dróg
Ruch ciĊĪki
Ruch mniejszy
ekspresowych
i bardzo ciĊĪki

od ciĊĪkiego

1,03

1,00

1,00

1,00

1,00

0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoĪe uniemoĪliwia przeprowadzenie badania
zagĊszczenia, kontrolĊ zagĊszczenia naleĪy oprzeü na metodzie obciąĪeĔ płytowych. NaleĪy okreĞliü
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoĪa według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego
i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczaü 2,2.
WilgotnoĞü gruntu podłoĪa podczas zagĊszczania powinna byü równa wilgotnoĞci optymalnej z tolerancją
od -20% do +10%.
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagĊszczonego podłoĪa
PodłoĪe (koryto) po wyprofilowaniu i zagĊszczeniu powinno byü utrzymywane w dobrym stanie.
JeĪeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagĊszczeniem podłoĪa nastąpi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien
on zabezpieczyü podłoĪe przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłoĪenie folii
lub w inny sposób zaakceptowany przez InĪyniera.
JeĪeli wyprofilowane i zagĊszczone podłoĪe uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej
warstwy moĪna przystąpiü dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podłoĪa InĪynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbĊdnych napraw.
JeĪeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawĊ wykona on na własny koszt.

6. KONTROLA JAKOĝCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót
Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. CzĊstotliwoĞü oraz zakres badaĔ i pomiarów
CzĊstotliwoĞü oraz zakres badaĔ i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagĊszczenia koryta
i wyprofilowanego podłoĪa podaje tablica 2.
Tablica 2.

Lp.

CzĊstotliwoĞü oraz zakres badaĔ i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego
podłoĪa

Wyszczególnienie badaĔ
i pomiarów

Minimalna czĊstotliwoĞü
badaĔ i pomiarów

1

SzerokoĞü koryta

10 razy na 1 km

2

RównoĞü podłuĪna

co 20 m na kaĪdym pasie ruchu

3

RównoĞü poprzeczna

10 razy na 1 km

4

Spadki poprzeczne *)

10 razy na 1 km

5

RzĊdne wysokoĞciowe

6

Ukształtowanie osi w
planie *)

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

7

ZagĊszczenie, wilgotnoĞü w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie
gruntu podłoĪa
rzadziej niĪ raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleĪy
wykonaü w punktach głównych łuków poziomych
6.2.2. SzerokoĞü koryta (profilowanego podłoĪa)
SzerokoĞü koryta i profilowanego podłoĪa nie moĪe róĪniü siĊ od szerokoĞci projektowanej o wiĊcej niĪ
+10 cm i -5 cm.
6.2.3. RównoĞü koryta (profilowanego podłoĪa)
NierównoĞci podłuĪne koryta i profilowanego podłoĪa naleĪy mierzyü 4-metrową łatą zgodnie z normą
BN-68/8931-04 [4].
NierównoĞci poprzeczne naleĪy mierzyü 4-metrową łatą.
NierównoĞci nie mogą przekraczaü 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoĪa powinny byü zgodne z dokumentacją projektową
z tolerancją ± 0,5%.
6.2.5. RzĊdne wysokoĞciowe
RóĪnice pomiĊdzy rzĊdnymi wysokoĞciowymi koryta lub wyprofilowanego podłoĪa i rzĊdnymi
projektowanymi nie powinny przekraczaü +1 cm, -2 cm.
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie
OĞ w planie nie moĪe byü przesuniĊta w stosunku do osi projektowanej o wiĊcej niĪ ± 3 cm dla autostrad
i dróg ekspresowych lub wiĊcej niĪ ± 5 cm dla pozostałych dróg.
6.2.7. ZagĊszczenie koryta (profilowanego podłoĪa)
WskaĨnik zagĊszczenia koryta i wyprofilowanego podłoĪa okreĞlony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien byü mniejszy od podanego w tablicy 1.
JeĞli jako kryterium dobrego zagĊszczenia stosuje siĊ porównanie wartoĞci modułów odkształcenia,
to wartoĞü stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, okreĞlonych zgodnie z normą
BN-64/8931-02 [3] nie powinna byü wiĊksza od 2,2.
WilgotnoĞü w czasie zagĊszczania naleĪy badaü według PN-B-06714-17 [2]. WilgotnoĞü gruntu podłoĪa
powinna byü równa wilgotnoĞci optymalnej z tolerancją od
-20% do + 10%.

6.3. Zasady postĊpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoĪa)
Wszystkie powierzchnie, które wykazują wiĊksze odchylenia cech geometrycznych od okreĞlonych
w punkcie 6.2 powinny byü naprawione przez spulchnienie do głĊbokoĞci co najmniej 10 cm,
wyrównanie i powtórne zagĊszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy
jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 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 SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje siĊ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami InĪyniera,
jeĪeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOĝCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci
Ogólne ustalenia dot. podstawy płatnoĞci podano w SST 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 Ğrodki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp,
− profilowanie dna koryta lub podłoĪa,
− zagĊszczenie,
− utrzymanie koryta lub podłoĪa,
− przeprowadzenie pomiarów i badaĔ laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1.
2.
3.

PN-B-04481
PN-/B-06714-17
BN-64/8931-02

4.

BN-68/8931-04

5.

BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnoĞci
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia
nawierzchni podatnych i podłoĪa przez obciąĪenie płytą
Drogi samochodowe. Pomiar równoĞci nawierzchni
planografem i łatą
Oznaczanie wskaĨnika zagĊszczenia gruntu

D-04.02.01

WARSTWY ODSĄCZAJĄCE

1. WSTĉP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonaniem warstw odsączających w związku z budową wielofunkcyjnego
boiska w m. Chorzew
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objĊtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
warstw odsączających.
1.4. OkreĞlenia podstawowe
OkreĞlenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z okreĞleniami
podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 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 SST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są:
− piaski,
− Īwir i mieszanka,
a odcinających - oprócz wyĪej wymienionych:
− miał (kamienny).
2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniaü nastĊpujące warunki:
a) szczelnoĞci, okreĞlony zaleĪnoĞcią:
D 15
≤5
d 85
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoĪa.
Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelnoĞci
musi byü spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej.
b) zagĊszczalnoĞci, okreĞlony zaleĪnoĞcią:
d 60
U =
≥5
d 10
gdzie:
U - wskaĨnik róĪnoziarnistoĞci,
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwĊ odcinającą,
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwĊ odcinającą.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniaü
wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.
ĩwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny spełniaü
wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II. Miał kamienny do warstw odsączających
i odcinających powinien spełniaü wymagania normy PN-B-11112 [4].

2.5. Składowanie materiałów
2.5.1. Składowanie kruszywa

JeĪeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest wbudowane
bezpoĞrednio po dostarczeniu na budowĊ i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania,
to Wykonawca robót powinien zabezpieczyü kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiałami kamiennymi. PodłoĪe w miejscu składowania powinno byü równe, utwardzone i dobrze
odwodnione.
3. SPRZĉT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu
Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. SprzĊt do wykonania robót
Wykonawca przystĊpujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien wykazaü siĊ
moĪliwoĞcią korzystania z nastĊpującego sprzĊtu:
− równiarek, spycharek
− walców statycznych,
− płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa
Kruszywa moĪna przewoziü dowolnymi Ğrodkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podłoĪa
PodłoĪe gruntowe powinno spełniaü wymagania okreĞlone w SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”
oraz D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagĊszczaniem podłoĪa”.
Warstwy odcinająca i odsączająca powinny byü wytyczone w sposób umoĪliwiający wykonanie
ich zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami okreĞlonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki powinny byü ustawione w osi drogi i w rzĊdach równoległych do osi drogi, lub w inny
sposób zaakceptowany przez InĪyniera.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoĪliwiaü naciągniĊcie sznurków lub linek do wytyczenia
robót w odstĊpach nie wiĊkszych niĪ co 10 m.
5.3. Wbudowanie i zagĊszczanie kruszywa
Kruszywo powinno byü rozkładane w warstwie o jednakowej gruboĞci, przy uĪyciu równiarki,
z zachowaniem wymaganych spadków i rzĊdnych wysokoĞciowych. GruboĞü rozłoĪonej warstwy
luĨnego kruszywa powinna byü taka, aby po jej zagĊszczeniu osiągniĊto gruboĞü projektowaną.
JeĪeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub odcinającej
o gruboĞci powyĪej 20 cm, to wbudowanie kruszywa naleĪy wykonaü dwuwarstwowo. RozpoczĊcie
układania kaĪdej nastĊpnej warstwy moĪe nastąpiü po odbiorze przez InĪyniera warstwy poprzedniej.
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa naleĪy przed zagĊszczeniem wymieniü
kruszywo na materiał o odpowiednich właĞciwoĞciach.
Natychmiast po koĔcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej naleĪy przystąpiü
do jej zagĊszczania.
ZagĊszczanie warstw o przekroju daszkowym naleĪy rozpoczynaü od krawĊdzi i stopniowo przesuwaü
pasami podłuĪnymi czĊĞciowo nakładającymi siĊ, w kierunku jej osi. ZagĊszczanie nawierzchni
o jednostronnym spadku naleĪy rozpoczynaü od dolnej krawĊdzi i przesuwaü pasami podłuĪnymi
czĊĞciowo nakładającymi siĊ, w kierunku jej górnej krawĊdzi.
NierównoĞci lub zagłĊbienia powstałe w czasie zagĊszczania powinny byü wyrównywane na bieĪąco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniĊcie materiału, aĪ do otrzymania równej
powierzchni.
W miejscach niedostĊpnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna byü zagĊszczana
płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
ZagĊszczanie naleĪy kontynuowaü do osiągniĊcia wskaĨnika zagĊszczenia nie mniejszego od 1,0 według
normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. WskaĨnik zagĊszczenia naleĪy
okreĞlaü zgodnie z BN-77/8931-12 [8].
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwĊ odsączającą lub odcinającą,
uniemoĪliwia przeprowadzenie badania zagĊszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolĊ

zagĊszczenia naleĪy oprzeü na metodzie obciąĪeĔ płytowych. NaleĪy okreĞliü pierwotny i wtórny moduł
odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu
odkształcenia nie powinien przekraczaü 2,2.
WilgotnoĞü kruszywa podczas zagĊszczania powinna byü równa wilgotnoĞci optymalnej z tolerancją
od -20% do +10% jej wartoĞci. W przypadku, gdy wilgotnoĞü kruszywa jest wyĪsza od wilgotnoĞci
optymalnej, kruszywo naleĪy osuszyü przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnoĞü
kruszywa jest niĪsza od wilgotnoĞci optymalnej, kruszywo naleĪy zwilĪyü okreĞloną iloĞcią wody
i równomiernie wymieszaü.
5.4. Odcinek próbny
Nie dotyczy.
5.5. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej
Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułoĪeniem nastĊpnej warstwy powinny byü
utrzymywane w dobrym stanie.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza siĊ ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyĪej
leĪącej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wynikłych z niewłaĞciwego utrzymania warstwy obciąĪa WykonawcĊ robót.
6. KONTROLA JAKOĝCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót
Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonaü badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robót i przedstawiü wyniki tych badaĔ InĪynierowi. Badania te powinny obejmowaü
wszystkie właĞciwoĞci kruszywa okreĞlone w p. 2.3.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. CzĊstotliwoĞü oraz zakres badaĔ i pomiarów
CzĊstotliwoĞü oraz zakres badaĔ i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagĊszczenia warstwy
odsączającej i odcinającej podaje tablica 1.
Tablica 1. CzĊstotliwoĞü oraz zakres badaĔ i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej
Lp.

Wyszczególnienie
badaĔ i pomiarów

Minimalna czĊstotliwoĞü badaĔ
i pomiarów

1

SzerokoĞü warstwy

10 razy na 1 km

2

RównoĞü podłuĪna

co 20 m na kaĪdym pasie ruchu

3

RównoĞü poprzeczna

10 razy na 1 km

4

Spadki poprzeczne

*)

10 razy na 1 km

5

RzĊdne wysokoĞciowe

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

6

Ukształtowanie osi w
planie *)

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

7

GruboĞü warstwy

Podczas budowy:
w 3 punktach na kaĪdej działce roboczej, lecz nie rzadziej
niĪ raz na 400 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niĪ raz na 2000 m2

8

ZagĊszczenie,
wilgotnoĞü kruszywa

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie
rzadziej niĪ raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleĪy wykonaü w punktach
głównych łuków poziomych.
6.3.2. SzerokoĞü warstwy
SzerokoĞü warstwy nie moĪe siĊ róĪniü od szerokoĞci projektowanej o wiĊcej niĪ +10 cm, -5 cm.
6.3.3. RównoĞü warstwy

NierównoĞci podłuĪne warstwy odcinającej i odsączającej naleĪy mierzyü
4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [7].
NierównoĞci poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej naleĪy mierzyü
4 metrową łatą.
NierównoĞci nie mogą przekraczaü 20 mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny byü zgodne
z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.
6.3.5. RzĊdne wysokoĞciowe
RóĪnice pomiĊdzy rzĊdnymi wysokoĞciowymi warstwy i rzĊdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczaü +1 cm i -2 cm.
6.3.6. Ukształtowanie osi w planie
OĞ w planie nie moĪe byü przesuniĊta w stosunku do osi projektowanej o wiĊcej niĪ ± 3 cm dla autostrad
i dróg ekspresowych lub o wiĊcej niĪ ± 5 cm dla pozostałych dróg.
6.3.7. GruboĞü warstwy
GruboĞü warstwy powinna byü zgodna z gruboĞcią okreĞloną w dokumentacji projektowej
z tolerancją +1 cm, -2 cm.
JeĪeli warstwa, ze wzglĊdów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, naleĪy mierzyü
łączną gruboĞü tych warstw.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglĊdem gruboĞci Wykonawca wykona naprawĊ
warstwy przez spulchnienie warstwy na głĊbokoĞü co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem
o odpowiednich właĞciwoĞciach, wyrównanie i ponowne zagĊszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar
i ocena gruboĞci warstwy, według wyĪej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
6.3.8. ZagĊszczenie warstwy
WskaĨnik zagĊszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, okreĞlony wg BN-77/8931-12 [8] nie
powinien byü mniejszy od 1.
JeĪeli jako kryterium dobrego zagĊszczenia warstwy stosuje siĊ porównanie wartoĞci modułów
odkształcenia, to wartoĞü stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, okreĞlonych zgodnie
z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna byü wiĊksza od 2,2.
WilgotnoĞü kruszywa w czasie zagĊszczenia naleĪy badaü według PN-B-06714-17 [2].
WilgotnoĞü kruszywa powinna byü równa wilgotnoĞci optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.
6.4. Zasady postĊpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, które wykazują wiĊksze odchylenia cech geometrycznych od okreĞlonych
w p. 6.3, powinny byü naprawione przez spulchnienie do głĊbokoĞci co najmniej 10 cm, wyrównane
i powtórnie zagĊszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy
jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej i odsączającej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje siĊ za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InĪyniera,
jeĪeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOĝCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci
Ogólne ustalenia dot. podstawy płatnoĞci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z kruszywa obejmuje:

− prace pomiarowe,
− dostarczenie i rozłoĪenie na uprzednio przygotowanym podłoĪu warstwy materiału o gruboĞci
i jakoĞci okreĞlonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
− wyrównanie ułoĪonej warstwy do wymaganego profilu,
− zagĊszczenie wyprofilowanej warstwy,
− przeprowadzenie pomiarów i badaĔ laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
− utrzymanie warstwy.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1.
2.
3.

PN-B-04481
PN-B-06714-17
PN-B-11111

4.

PN-B-11112

5.

PN-B-11113

6.

BN-64/8931-02

7.

BN-68/8931-04

8.

BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnoĞci
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych . ĩwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni
drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia
nawierzchni podatnych i podłoĪa przez obciąĪenie płytą
Drogi samochodowe. Pomiar równoĞci nawierzchni
planografem i łatą
Oznaczanie wskaĨnika zagĊszczenia gruntu

SST D-04.04.00

PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE

D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE
1. WSTĉP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
w związku z budową wielofunkcyjnego boiska w m. Chorzew
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objĊtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmuje
SST D-04.04.02 „Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie”,
PodbudowĊ z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje siĊ, zgodnie z ustaleniami podanymi
w dokumentacji projektowej jako podbudowĊ zasadniczą wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i półsztywnych [31].
1.4. OkreĞlenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagĊszczeniu
w optymalnej wilgotnoĞci kruszywa o właĞciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiĊcej warstw
zagĊszczonej mieszanki, która stanowi warstwĊ noĞną nawierzchni drogowej.
1.4.3. Pozostałe okreĞlenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 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 SST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno byü
kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych
i otoczaków albo ziarn Īwiru wiĊkszych od 8 mm.
Kruszywo powinno byü jednorodne bez zanieczyszczeĔ obcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiałów
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreĞlona według PN-B-06714-15 [3] powinna leĪeü miĊdzy krzywymi
granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowĊ zasadniczą (górną warstwĊ) lub podbudowĊ jednowarstwową
1-3 kruszywo na podbudowĊ pomocniczą (dolną warstwĊ)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byü ciągła i nie moĪe przebiegaü od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar najwiĊkszego ziarna
kruszywa nie moĪe przekraczaü 2/3 gruboĞci warstwy układanej jednorazowo.
2.3.2. WłaĞciwoĞci kruszywa
Kruszywa łamane powinny spełniaü wymagania okreĞlone w tablicy 1.
Tablica 1.
Badania
według

Lp. Wyszczególnienie
właĞciwoĞci
zasadnicza
od 2 do
10

1

ZawartoĞü ziarn mniejszych
niĪ 0,075 mm, % (m/m)

2

ZawartoĞü nadziarna,
% (m/m), nie wiĊcej niĪ

5

3

ZawartoĞü ziarn nieforemnych
%(m/m), nie wiĊcej niĪ

35

4

ZawartoĞü zanieczyszczeĔ
organicznych, %(m/m), nie
wiĊcej niĪ
WskaĨnik piaskowy po piĊciokrotnym zagĊszczeniu metodą
I lub II wg PN-B-04481, %

5

6

7

8

ĝcieralnoĞü w bĊbnie Los
Angeles
a) ĞcieralnoĞü całkowita po
pełnej liczbie obrotów, nie
wiĊcej niĪ
b) ĞcieralnoĞü czĊĞciowa po
1/5 pełnej liczby obrotów, nie
wiĊcej niĪ
NasiąkliwoĞü, %(m/m), nie
wiĊcej niĪ
MrozoodpornoĞü, ubytek
masy po 25 cyklach zamraĪania, %(m/m), nie wiĊcej niĪ

PN-B06714
-15 [3]
PN-B06714
-15 [3]
PN-B06714
-16 [4]

1

PN-B04481 [1]

od 30
do 70

BN64/8931
-01 [26]

35

30
3

5

PN-B06714
-42 [12]
PN-B06714
-18 [6]
PN-B06714
-19 [7]

9

10

11

PN-B06714
-37 [10]
PN-B06714
-39 [11]

Rozpad krzemianowy i Īelazawy łącznie, % (m/m), nie
wiĊcej niĪ

-

ZawartoĞü związków siarki w
przeliczeniu na SO3, %(m/m),
nie wiĊcej niĪ

1

PN-B06714
-28 [9]

80
120

PN-S06102
[21]

WskaĨnik noĞnoĞci wnoĞ mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy niĪ:
a) przy zagĊszczeniu IS ≥ 1,00
b) przy zagĊszczeniu IS ≥ 1,03

2.3.3. Materiały do ulepszania właĞciwoĞci kruszyw
Do ulepszania właĞciwoĞci kruszyw stosuje siĊ:
− cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
− wapno wg PN-B-30020 [19],
− popioły lotne wg PN-S-96035 [23],
− ĪuĪel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza siĊ stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzĊdnych efektów ulepszania
kruszywa i po zaakceptowaniu przez InĪyniera.
Rodzaj i iloĞü dodatku ulepszającego naleĪy przyjmowaü zgodnie z PN-S-06102 [21].
2.3.4. Woda
NaleĪy stosowaü wodĊ wg PN-B-32250 [20].
3. SPRZĉT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu
Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. SprzĊt do wykonania robót
Wykonawca przystĊpujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazaü siĊ moĪliwoĞcią korzystania z nastĊpującego sprzĊtu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposaĪonych w urządzenia dozujące wodĊ. Mieszarki
powinny zapewniü wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnoĞci optymalnej,
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagĊszczania. W miejscach trudno
dostĊpnych powinny byü stosowane zagĊszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce
wibracyjne.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dot. transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Kruszywa moĪna przewoziü dowolnymi Ğrodkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywaü siĊ zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
Transport pozostałych materiałów powinien odbywaü siĊ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podłoĪa
PodłoĪe pod podbudowĊ powinno spełniaü wymagania okreĞlone w SST D-04.01.01 „Koryto wraz
z profilowaniem i zagĊszczeniem podłoĪa” i SST D-02.00.01 „Roboty ziemne”.
Podbudowa powinna byü ułoĪona na podłoĪu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu
do podbudowy.

Warunek nieprzenikania naleĪy sprawdziü wzorem:

D 15

≤ 5

(1)

d 85
w którym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsączającej, w milimetrach,
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoĪa, w milimetrach.
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny byü wczeĞniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny byü ustawione w osi drogi i w rzĊdach równoległych do osi drogi, lub w inny
sposób zaakceptowany przez InĪyniera.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoĪliwiaü naciągniĊcie sznurków lub linek do wytyczenia
robót w odstĊpach nie wiĊkszych niĪ co 10 m.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
MieszankĊ kruszywa o ĞciĞle okreĞlonym uziarnieniu i wilgotnoĞci optymalnej naleĪy wytwarzaü
w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzglĊdu na koniecznoĞü
zapewnienia jednorodnoĞci nie dopuszcza siĊ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byü od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.4. Wbudowywanie i zagĊszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna byü rozkładana w warstwie o jednakowej gruboĞci, takiej, aby jej
ostateczna gruboĞü po zagĊszczeniu była równa gruboĞci projektowanej. GruboĞü warstwy powinna byü
zgodna, po zagĊszczeniu, z podaną w dokumentacji projektowej. Warstwa podbudowy powinna byü
rozłoĪona w sposób zapewniający osiągniĊcie wymaganych spadków i rzĊdnych wysokoĞciowych.
W podbudowie składającej siĊ z dwu warstw kruszywa, kaĪda warstwa powinna byü wyprofilowana
i zagĊszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzĊdnych wysokoĞciowych. RozpoczĊcie budowy
kaĪdej nastĊpnej warstwy moĪe nastąpiü po odbiorze poprzedniej warstwy przez InĪyniera.
WilgotnoĞü mieszanki kruszywa podczas zagĊszczania powinna odpowiadaü wilgotnoĞci optymalnej,
okreĞlonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie
nawilgocony, powinien zostaü osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. JeĪeli wilgotnoĞü mieszanki
kruszywa jest niĪsza od optymalnej o 20% jej wartoĞci, mieszanka powinna byü zwilĪona okreĞloną
iloĞcią wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnoĞü mieszanki kruszywa jest wyĪsza
od optymalnej o 10% jej wartoĞci, mieszankĊ naleĪy osuszyü.
WskaĨnik zagĊszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaü przyjĊtemu
poziomowi wskaĨnika noĞnoĞci podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.
5.5. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułoĪeniem nastĊpnej warstwy, powinna byü utrzymywana w dobrym
stanie. JeĪeli Wykonawca bĊdzie wykorzystywał, za zgodą InĪyniera, gotową podbudowĊ do ruchu
budowlanego, to jest obowiązany naprawiü wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaĞciwego utrzymania podbudowy obciąĪa WykonawcĊ robót.
6. KONTROLA JAKOĝCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót
Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonaü badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robót i przedstawiü wyniki tych badaĔ InĪynierowi w celu akceptacji materiałów.
Badania te powinny obejmowaü wszystkie właĞciwoĞci okreĞlone w pkt 2.3 niniejszej SST.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. CzĊstotliwoĞü oraz zakres badaĔ i pomiarów
CzĊstotliwoĞü oraz zakres badaĔ podano w tablicy 2.

Tablica 2. CzĊstotliwoĞü ora zakres badaĔ przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie
CzĊstotliwoĞü badaĔ
Lp.

Maksymalna
Minimalna liczba powierzchnia
badaĔ na dziennej podbudowy przydziałce roboczej padająca na jedno
badanie (m2)

Wyszczególnienie badaĔ

1

Uziarnienie mieszanki

2

WilgotnoĞü mieszanki

3

ZagĊszczenie warstwy

4

Badanie właĞciwoĞci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2

2

600

1 próbka na 1000 m2
dla kaĪdej partii kruszywa i
przy kaĪdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno byü zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki naleĪy pobieraü
w sposób losowy, z rozłoĪonej warstwy, przed jej zagĊszczeniem. Wyniki badaĔ powinny byü na bieĪąco
przekazywane InĪynierowi.
6.3.3. WilgotnoĞü mieszanki
WilgotnoĞü mieszanki powinna odpowiadaü wilgotnoĞci optymalnej, okreĞlonej według próby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%.
WilgotnoĞü naleĪy okreĞliü według PN-B-06714-17 [5].
6.3.4. ZagĊszczenie podbudowy
ZagĊszczenie kaĪdej warstwy powinno odbywaü siĊ aĪ do osiągniĊcia wymaganego wskaĨnika
zagĊszczenia.
ZagĊszczenie podbudowy naleĪy sprawdzaü według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku,
gdy przeprowadzenie badania jest niemoĪliwe ze wzglĊdu na gruboziarniste kruszywo, kontrolĊ
zagĊszczenia naleĪy oprzeü na metodzie obciąĪeĔ płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej
niĪ raz na 5000 m2, lub według zaleceĔ InĪyniera.
ZagĊszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie naleĪy uznaü za prawidłowe, gdy stosunek
wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie wiĊkszy od 2,2 dla kaĪdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

E2

≤ 2,2

E1
6.3.5. WłaĞciwoĞci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowaü ocenĊ wszystkich właĞciwoĞci okreĞlonych w pkt 2.3.2.
Próbki do badaĔ pełnych powinny byü pobierane przez WykonawcĊ w sposób losowy w obecnoĞci
InĪyniera.
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. CzĊstotliwoĞü oraz zakres pomiarów
CzĊstotliwoĞü oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.
Tablica 3. CzĊstotliwoĞü oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie
Lp.

Wyszczególnienie badaĔ i pomiarów

1

SzerokoĞü podbudowy

2

RównoĞü podłuĪna

3

RównoĞü poprzeczna

10 razy na 1 km
co 20 m łatą na kaĪdym pasie ruchu
10 razy na 1 km

)

4

Spadki poprzeczne*

5

RzĊdne wysokoĞciowe

6

Minimalna czĊstotliwoĞü pomiarów

10 razy na 1 km
co 100 m
)

Ukształtowanie osi w planie*

co 100 m

7

GruboĞü podbudowy

8

NoĞnoĞü podbudowy:
- moduł odkształcenia

Podczas budowy:
w 3 punktach na kaĪdej działce roboczej,
lecz nie rzadziej niĪ raz na 400 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niĪ raz na
2000 m2
co najmniej w dwóch przekrojach na
kaĪde 1000 m
co najmniej w 20 punktach na kaĪde
1000 m

- ugiĊcie sprĊĪyste

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleĪy wykonaü w punktach
głównych łuków poziomych.
6.4.2. SzerokoĞü podbudowy
SzerokoĞü podbudowy nie moĪe róĪniü siĊ od szerokoĞci projektowanej o wiĊcej niĪ +10 cm, -5 cm. Na
odcinkach jezdni bez krawĊĪników szerokoĞü podbudowy powinna byü wiĊksza od szerokoĞci warstwy
wyĪej leĪącej o wartoĞü wskazaną w dokumentacji projektowej.
6.4.3. RównoĞü podbudowy
NierównoĞci podłuĪne podbudowy naleĪy mierzyü 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie
z BN-68/8931-04 [28].
NierównoĞci poprzeczne podbudowy naleĪy mierzyü 4-metrową łatą.
NierównoĞci podbudowy nie mogą przekraczaü 10 mm.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy powinny byü zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %.
6.4.5. RzĊdne wysokoĞciowe podbudowy
RóĪnice pomiĊdzy rzĊdnymi wysokoĞciowymi podbudowy i rzĊdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczaü + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoĪa
Podbudowa w planie nie moĪe byü przesuniĊta o wiĊcej niĪ ± 5 cm.
6.4.7. GruboĞü podbudowy
GruboĞü podbudowy nie moĪe siĊ róĪniü od gruboĞci projektowanej o wiĊcej niĪ ± 10%,
6.4.8. NoĞnoĞü podbudowy
− moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien byü zgodny z podanym w tablicy 4,
− ugiĊcie sprĊĪyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno byü zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy
Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa o
WskaĨnik
wskaĨniku zagĊszczenia
wnoĞ nie
IS nie
mniejszym mniejszy niĪ
niĪ, %
60
80
120

1,0
1,0
1,03

Maksymalne ugiĊcie
sprĊĪyste pod kołem, mm

Minimalny moduł odkształcenia mierzony płytą o
Ğrednicy 30 cm, MPa

40 kN

50 kN

od pierwszego
obciąĪenia E1

od drugiego
obciąĪenia E2

1,40
1,25
1,10

1,60
1,40
1,20

60
80
100

120
140
180

6.5. Zasady postĊpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. NiewłaĞciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują wiĊksze odchylenia od okreĞlonych w punkcie 6.4
powinny byü naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głĊbokoĞci co najmniej 10 cm, wyrównane
i powtórnie zagĊszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.
JeĪeli szerokoĞü podbudowy jest mniejsza od szerokoĞci projektowanej o wiĊcej niĪ 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyĪej leĪącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyü podbudowĊ
przez spulchnienie warstwy na pełną gruboĞü na całej szerokoĞci poszerzenia lub w przypadku budowy
nowej jezdni do połowy szerokoĞci pasa ruchu, dołoĪenie materiału i powtórne zagĊszczenie.
6.5.2. NiewłaĞciwa gruboĞü podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglĊdem gruboĞci, Wykonawca wykona naprawĊ
podbudowy. Powierzchnie powinny byü naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednią głĊbokoĞü, zgodnie z decyzją InĪyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich
właĞciwoĞciach, wyrównane i ponownie zagĊszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar
i ocena gruboĞci warstwy, według wyĪej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. NiewłaĞciwa noĞnoĞü podbudowy
JeĪeli noĞnoĞü podbudowy bĊdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbĊdne do zapewnienia wymaganej noĞnoĞci, zalecone przez InĪyniera.
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniĪenie noĞnoĞci
podbudowy wynikło z niewłaĞciwego wykonania robót przez WykonawcĊ podbudowy.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie w przypadku
nowej konstrukcji oraz m3 w przypadku wyrównania istniejącej jezdni kruszywem .
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje siĊ za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InĪyniera, jeĪeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOĝCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci
Ogólne ustalenia dot. podstawy płatnoĞci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− sprawdzenie i ewentualną naprawĊ podłoĪa,
− przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,
− dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
− rozłoĪenie mieszanki,
− zagĊszczenie rozłoĪonej mieszanki,
− przeprowadzenie pomiarów i badaĔ laboratoryjnych okreĞlonych w specyfikacji technicznej,
− utrzymanie podbudowy w czasie robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1.
2.

PN-B-04481
PN-B-06714-12

3.
4.
5.
6.
7.

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19

8.

PN-B-06714-26

9.

PN-B-06714-28

10.

PN-B-06714-37

11.

PN-B-06714-39

12.

PN-B-06714-42

13.

PN-B-06731

14.

PN-B-11111

15.

PN-B-11112

16.

PN-B-11113

17.

PN-B-19701

18.
19.
20.
21.

PN-B-23006
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-S-06102

22.

PN-S-96023

23.
24.
25.

PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02

26.
27.

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

28.

BN-68/8931-04

29.

BN-70/8931-06

30.

BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoĞci
zanieczyszczeĔ obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnoĞci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwoĞci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornoĞci
metodą bezpoĞrednią
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoĞci
zanieczyszczeĔ organicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoĞci siarki
metodą bromową
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
Īelazawego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ĞcieralnoĞci w
bĊbnie Los Angeles
ĩuĪel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i
drogowe. Badania techniczne
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. ĩwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni
drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnego uĪytku. Skład, wymagania i
ocena zgodnoĞci
Kruszywo do betonu lekkiego
Wapno
Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia
kamiennego
Popioły lotne
Cement. Transport i przechowywanie
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do
nawierzchni drogowych
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaĨnika piaskowego
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia
nawierzchni podatnych i podłoĪa przez obciąĪenie płytą
Drogi samochodowe. Pomiar równoĞci nawierzchni
planografem i łatą
Drogi samochodowe. Pomiar ugiĊü podatnych
ugiĊciomierzem belkowym
Oznaczanie wskaĨnika zagĊszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.

D-05.03.05

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO –
-WARSTWA ĝCIERALNA

1. WSTĉP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonywaniem konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego w związku
z budową wielofunkcyjnego boiska w m. Chorzew.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objĊtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonywaniem warstwy Ğcieralnej z betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2000 [10].
NawierzchniĊ z betonu asfaltowego moĪna wykonywaü dla dróg o kategorii ruchu od KR1 do KR6
wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, IBDiM - 1997 [12]
wg poniĪszego zestawienia:
Klasyfikacja dróg wg kategorii ruchu
kategoria ruchu
KR1
KR2
KR3
KR4
KR5
KR6
.

liczba osi obliczeniowych
100 kN/pas/dobĊ
≥ 12
od 13 do 70
od 71 do 335
od 336 do 1000
od 1001 do 2000
! 2000

1.4. OkreĞlenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o okreĞlonym
składzie i uziarnieniu.
1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią iloĞcią asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w okreĞlony sposób, spełniająca okreĞlone wymagania.
1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa ułoĪona i zagĊszczona.
1.4.4. ĝrodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezjĊ asfaltu
do materiałów mineralnych oraz zwiĊksza odpornoĞü błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na
odmywanie wodą; moĪe byü dodawany do asfaltu lub do kruszywa.
1.4.5. PodłoĪe pod warstwĊ asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułoĪenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowej.
1.4.6. Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu
w wodzie.
1.4.8. Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej
właĞciwoĞci są zgodne z receptą laboratoryjną.

1.4.9. Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o długoĞci co najmniej 50 m) wykonany
w warunkach zbliĪonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzĊtu i uzyskiwanych
parametrów technicznych robót.
1.4.10. Kategoria ruchu (KR) – obciąĪenie drogi ruchem samochodowym, wyraĪone w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobĊ.
1.4.11. Pozostałe okreĞlenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 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 SST
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Asfalt
NaleĪy stosowaü asfalt drogowy spełniający wymagania okreĞlone w PN-C-96170:1965 [6].
W zaleĪnoĞci od rodzaju warstwy naleĪy stosowaü asfalty drogowe podane w tablicy 1 i 2.
2.3. Wypełniacz
NaleĪy stosowaü wypełniacz, spełniający wymagania okreĞlone w PN-S-96504:1961 [9] dla wypełniacza
podstawowego i zastĊpczego.
Przechowywanie wypełniacza powinno byü zgodne z PN-S-96504:1961 [9].
Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy Ğcieralnej z betonu asfaltowego
Lp.
1

2
3
4

Rodzaj materiału
nr normy
Kruszywo łamane granulowane wg PNB-11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) ze skał magmowych i przeobraĪonych
b) ze skał osadowych
c) z surowca sztucznego (ĪuĪle pomiedziowe i stalownicze)
Kruszywo łamane zwykłe
wg PN-B-11112:1996 [2]
ĩwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1]
Grys i Īwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego wg
WT/MK-CZDP 84 [15]

5

Piasek wg PN-B-11113:1996 [3]

6

Wypełniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9]

7

b) innego pochodzenia wg
laboratoryjnego
Asfalt drogowy
ZJ31&>@

orzeczenia

Wymagania wobec materiałów
KR 1-2

kl. I, II; gat.1, 2
jw.
jw.
kl. I, II; gat.1, 2
kl. I, II
kl. I, II; gat.1, 2
gat. 1, 2
podstawowy,
zastĊpczy
pyły z odpylania,
popioły lotne
D 50, D 70,
D 100

Dla kategorii ruchu KR 1-2 dopuszcza siĊ stosowanie wypełniacza innego pochodzenia, np. pyły
z odpylania, popioły lotne z wĊgla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za zgodą
InĪyniera.
2.4. Kruszywo
NaleĪy stosowaü kruszywa podane w tablicy 1-2.
Składowanie kruszywa powinno odbywaü siĊ w warunkach zabezpieczających
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

je

przed

2.5. Asfalt upłynniony
NaleĪy stosowaü asfalt upłynniony spełniający wymagania okreĞlone w PN-C-96173:1974 [7].
2.6. Emulsja asfaltowa kationowa
Stosowaü drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania wg WT.EmA-99 [14].
3. SPRZĉT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu
Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. SprzĊt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przystĊpujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazaü
siĊ moĪliwoĞcią korzystania z nastĊpującego sprzĊtu:
− wytwórni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralnoasfaltowych,
− układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagĊszczanego,
− skrapiarek,
− walców lekkich, Ğrednich i ciĊĪkich ,
− walców stalowych gładkich ,
− walców ogumionych,
− szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeĔ czyszczących,
− samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dot. transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
4.2.1. Asfalt
Asfalt naleĪy przewoziü zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].
Transport asfaltów drogowych moĪe odbywaü siĊ w:
− cysternach kolejowych,
− cysternach samochodowych,
− bĊbnach blaszanych, lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez InĪyniera.
4.2.2. Wypełniacz
Wypełniacz luzem naleĪy przewoziü w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich,
umoĪliwiających rozładunek pneumatyczny.
Wypełniacz workowany moĪna przewoziü dowolnymi Ğrodkami transportu w sposób zabezpieczony
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków.
4.2.3. Kruszywo
Kruszywo moĪna przewoziü dowolnymi Ğrodkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.
4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego
MieszankĊ betonu asfaltowego naleĪy przewoziü pojazdami samowyładowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na rozładunek.
Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczaü 2 godzin z jednoczesnym
spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca siĊ stosowanie samochodów termosów z podwójnymi Ğcianami skrzyni wyposaĪonej w system
ogrzewczy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z InĪynierem, Wykonawca dostarczy
InĪynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badaĔ
laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecnoĞci InĪyniera
do wykonania badaĔ kontrolnych przez Inwestora.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
− doborze składników mieszanki mineralnej,
− doborze optymalnej iloĞci asfaltu,
− okreĞleniu jej właĞciwoĞci i porównaniu wyników z załoĪeniami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieĞciü siĊ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego
przez krzywe graniczne.
5.2.1. Warstwa Ğcieralna z betonu asfaltowego
RzĊdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy Ğcieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawartoĞci asfaltu podano w tablicy 3.

Tablica 3. RzĊdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy Ğcieralnej
z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartoĞci asfaltu

Wymiar oczek
sit , mm
ZawartoĞü
asfaltu
Przechodzi
przez: 25,0
20,0
16,0
12,8
9,6
8,0
6,3
4,0
2,0
zawartoĞü
ziarn > 2,0
0,85
0,42
0,30
0,18
0,15

RzĊdne krzywych granicznych
MM
KR 1-2
Mieszanka mineralna, mm
0/16
0/8
0/20
lub
lub
0/12,8
0/6,3
100
88÷100
78÷
÷100
68÷
÷93
59÷
÷86
54÷
÷83
48÷
÷78
40÷
÷70
29÷
÷59

100
90÷
÷100
80÷
÷100
69÷
÷100
62÷
÷93
56÷
÷87
45÷
÷76
35÷64

100
90÷100
78÷
÷100
60÷
÷100
41÷
÷71

(41÷
÷71)

(36÷65)

(29÷
÷59)

20÷
÷47
13÷
÷36
10÷
÷31
7÷
÷23
6÷
÷20

26÷
÷50
19÷
÷39
17÷
÷33
13÷
÷25
12÷
÷22

27÷
÷52
18÷
÷39
15÷
÷34
13÷
÷25
12÷
÷22

0,075
Orientacyjna
zawartoĞü
asfaltu w
MMA, % m/m

5÷
÷10

7÷
÷11

8÷
÷12

5,0÷
÷6,5

5,0÷
÷6,5

5,5÷
÷6,5

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy Ğcieralnej z betonu asfaltowego
przedstawiono na rysunkach od 1do 3.





Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy Ğcieralnej
nawierzchni drogi o obciąĪeniu ruchem dla KR 1-2

Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16mm, od 0 do 12,8 mm
do warstwy Ğcieralnej nawierzchni drogi o obciąĪeniu ruchem KR 1-2

Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 8mm, od 0 do 6,3 mm
do warstwy Ğcieralnej nawierzchni drogi o obciąĪeniu ruchem nawierzchni drogi o obciąĪeniu
ruchem KR 1-2

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien byü ustalony na podstawie badaĔ próbek wykonanych
wg metody Marshalla. Próbki powinny spełniaü wymagania podane w tablicy 4
Wykonana warstwa Ğcieralna z bet. asfaltowego powinna spełniaü wymagania podane w tabl. 4
Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy Ğcieralnej z betonu
asfaltowego
Lp.

WłaĞciwoĞci

Wymagania wobec MMA i warstwy
Ğcieralnej z BA
KR 1-2

1

Moduł sztywnoĞci pełzania 1), MPa

2

StabilnoĞü próbek wg metody Marshalla w
temperaturze 60o C, kN

3

Odkształcenie próbek jw., mm

od 2,0 do 5,0

4

Wolna przestrzeĔ w próbkach jw., % v/v

od 1,5 do 4,5

5

Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach
jw., %
GruboĞü w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 6,3 mm
od 0 mm do 8,0 mm
od 0 mm do 12,8 mm
od 0 mm do 16,0 mm
od 0 mm do 20,0 mm

6

7

WskaĨnik zagĊszczenia warstwy, %

8

Wolna przestrzeĔ w warstwie, % (v/v)

nie wymaga siĊ
≥ 5,52)

od 75,0 do 90,0
od 1,5 do 4,0
od 2,0 do 4,0
od 3,5 do 5,0
od 4,0 do 5,0
od 5,0 do 7,0
≥ 98,0
od 1,5 do 5,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy tylko fazy
projektowania składu MMA
2) próbki zagĊszczone 2 x 50 uderzeĔ ubijaka
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
MieszankĊ mineralno-asfaltową produkuje siĊ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym
zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie
temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.
Dozowanie składników, w tym takĪe wstĊpne, powinno byü wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne |
z receptą. Dopuszcza siĊ dozowanie objĊtoĞciowe asfaltu, przy uwzglĊdnieniu zmiany jego gĊstoĞci
w zaleĪnoĞci od temperatury.
Tolerancje dozowania składników mogą wynosiü: jedna działka elementarna wagi, wzglĊdnie
przepływomierza, lecz nie wiĊcej niĪ ± 2 % w stosunku do masy składnika.
JeĪeli jest przewidziane dodanie Ğrodka adhezyjnego, to powinien on byü dozowany do asfaltu
w sposób i w iloĞciach okreĞlonych w recepcie.
Asfalt w zbiorniku powinien byü ogrzewany w sposób poĞredni, z układem termostatowania,
zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5o C.
Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosiü:
- dla D 50
od 145o C do 165o C,
- dla D 70
od 140o C do 160o C,
- dla D 100
od 135o C do 160o C,
Kruszywo powinno byü wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza
uzyskała właĞciwą temperaturĊ. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna byü wyĪsza
o wiĊcej niĪ 30o C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej.
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosiü:
- z D 50
od 140o C do 170o C,
- z D 70
od 135o C do 165o C,
- z D 100
od 130o C do 160o C,

5.4. Przygotowanie podłoĪa
PodłoĪe pod warstwĊ nawierzchni z betonu asfaltowego powinno byü wyprofilowane i równe.
Powierzchnia podłoĪa powinna byü sucha i czysta.
NierównoĞci podłoĪa pod warstwy asfaltowe nie powinny byü wiĊksze od 12 mm – dla warstwy
Ğcieralnej
Przed rozłoĪeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoĪe naleĪy skropiü emulsją asfaltową
lub asfaltem upłynnionym wg wskazaĔ zawartych w SST D-04.03.01 ”Oczyszczenie i skropienie warstw
konstrukcyjnych”. Zalecane iloĞci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza podano
w tablicy 7.
Powierzchnie czołowe krawĊĪników, włazów, wpustów itp. urządzeĔ powinny byü pokryte asfaltem
lub materiałem uszczelniającym okreĞlonym w SST i zaakceptowanym przez InĪyniera.
Tablica 7. Zalecane iloĞci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu
upłynnionego
Lp.

1
2
3
4

IloĞü asfaltu po odparowaniu wody
z emulsji lub upłynniacza z asfaltu
upłynnionego, kg/m2
PodłoĪe pod warstwĊ asfaltową
Podbudowa/nawierzchnia tłuczniowa
od 0,7 do 1,0
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
od 0,5 do 0,7
mechanicznie
Podbudowa z chudego betonu lub gruntu
od 0,3 do 0,5
stabilizowanego cementem
Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej
od 0,2 do 0,5
powierzchni
PodłoĪe do wykonania warstwy
z mieszanki betonu asfaltowego

5.5. Połączenie miĊdzywarstwowe
KaĪdą ułoĪoną warstwĊ naleĪy skropiü emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed ułoĪeniem
nastĊpnej, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia miĊdzywarstwowego.
Zalecane iloĞci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza podano w tablicy 8.
Tablica 8. Zalecane iloĞci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu
upłynnionego
Lp.

Połączenie nowych warstw

IloĞü asfaltu po odparowaniu wody z
emulsji lub upłynniacza z asfaltu
upłynnionego kg/m2

1
2

Podbudowa asfaltowa
Asfaltowa warstwa wyrównawcza lub
wzmacniająca

od 0,3 do 0,5

Skropienie powinno byü wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub
ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:
− 8 h przy iloĞci powyĪej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,
− 2 h przy iloĞci od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,
− 0,5 h przy iloĞci od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego.
Wymaganie nie dotyczy skropienia rampą otaczarki.
5.6. Warunki przystąpienia do robót
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moĪe byü układana, gdy temperatura otoczenia jest nie niĪsza
od +5o C dla wykonywanej warstwy gruboĞci ! 8 cm i + 100 C dla wykonywanej warstwy gruboĞci ≤ 8
cm. Nie dopuszcza siĊ układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłoĪu, podczas opadów
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V ! 16 m/s).
5.7. Zarób próbny
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowiązany
do przeprowadzenia w obecnoĞci InĪyniera kontrolnej produkcji.
Sprawdzenie zawartoĞci asfaltu w mieszance okreĞla siĊ wykonując ekstrakcjĊ.
Tolerancje zawartoĞci składników mieszanki mineralno-asfaltowej wzglĊdem składu zaprojektowanego
podano w tablicy 9.
Tablica 9. Tolerancje zawartoĞci składników mieszanki mineralno-asfaltowej wzglĊdem składu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji, % m/m
Lp

Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej

1

Ziarna pozostające na sitach o oczkach 
mm:
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0;
2,0
Ziarna pozostające na sitach o oczkach # mm:
0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075
Ziarna przechodzące przez sito o oczkach
 0,075mm
Asfalt

2
3
4

Mieszanki mineralno-asfaltowe do
nawierzchni dróg o kategorii ruchu
KR 1-2
± 5,0

± 3,0
± 2,0
± 0,5

5.8. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna byü wbudowywana układarką wyposaĪoną w układ
z automatycznym sterowaniem gruboĞci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją
projektową.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna byü niĪsza od minimalnej temperatury mieszanki
podanej w pkcie 5.3.
ZagĊszczanie mieszanki powinno odbywaü siĊ bezzwłocznie po ułoĪeniu.
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagĊszczania powinna wynosiü nie mniej niĪ:
- dla asfaltu D 50
130o C,
- dla asfaltu D 70
125o C,
- dla asfaltu D 100
120o C,

ZagĊszczanie naleĪy rozpocząü od krawĊdzi nawierzchni ku osi. WskaĨnik zagĊszczenia
ułoĪonej warstwy powinien byü zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.
Złącza w nawierzchni powinny byü wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi.
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny byü przesuniĊte wzglĊdem siebie co najmniej o 20cm.
Złącza powinny byü całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny byü w jednym poziomie.
Złącze robocze powinno byü równo obciĊte i powierzchnia obciĊtej krawĊdzi powinna byü posmarowana
asfaltem lub oklejona samoprzylepną taĞmą asfaltowo-kauczukową. Sposób wykonywania złącz
roboczych powinien byü zaakceptowany przez InĪyniera.
6. KONTROLA JAKOĝCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót
Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonaü badania asfaltu, wypełniacza
oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawiü wyniki tych
badaĔ InĪynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. CzĊstotliwoĞü oraz zakres badaĔ i pomiarów
CzĊstotliwoĞü oraz zakres badaĔ i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej
podano w tablicy 10.
6.3.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej
Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967
[8]. Wyniki powinny byü zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją okreĞloną w tablicy 7. Dopuszcza
siĊ wykonanie badaĔ innymi równowaĪnymi metodami.
6.3.3. Badanie właĞciwoĞci asfaltu
Dla kaĪdej cysterny naleĪy okreĞliü penetracjĊ i temperaturĊ miĊknienia asfaltu.
6.3.4. Badanie właĞciwoĞci wypełniacza
Na kaĪde 100 Mg zuĪytego wypełniacza naleĪy okreĞliü uziarnienie i wilgotnoĞü wypełniacza.
Tablica 10. CzĊstotliwoĞü oraz zakres badaĔ i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralnoasfaltowej
Lp.

Wyszczególnienie badaĔ

1

Skład i uziarnienie mieszanki mineralnoasfaltowej pobranej w wytwórni

2

WłaĞciwoĞci asfaltu

3

WłaĞciwoĞci wypełniacza

4

WłaĞciwoĞci kruszywa

5

Temperatura składników mieszanki
mineralno-asfaltowej
Temperatura mieszanki mineralnoasfaltowej

6
7

Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej

8

WłaĞciwoĞci próbek mieszanki mineralnoasfaltowej pobranej w wytwórni

CzĊstotliwoĞü badaĔ
Minimalna liczba badaĔ na dziennej
działce roboczej
1 próbka przy produkcji do 500 Mg
2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg
dla kaĪdej dostawy (cysterny)
1 na 100 Mg
przy kaĪdej zmianie
dozór ciągły
kaĪdy pojazd przy załadunku i w czasie
wbudowywania
jw.
jeden raz dziennie

lp.1 i lp.8 – badania mogą byü wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10]
6.3.5. Badanie właĞciwoĞci kruszywa
Przy kaĪdej zmianie kruszywa naleĪy okreĞliü klasĊ i gatunek kruszywa.
6.3.6. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury
na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna byü zgodna
z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.
6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru
w mieszance i odczytaniu temperatury.
DokładnoĞü pomiaru ± 2o C. Temperatura powinna byü zgodna z wymaganiami podanymi w SST.
6.3.8. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w czasie
produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania.
6.3.9. WłaĞciwoĞci mieszanki mineralno-asfaltowej
WłaĞciwoĞci mieszanki mineralno-asfaltowej naleĪy okreĞlaü na próbkach zagĊszczonych metodą
Marshalla. Wyniki powinny byü zgodne z receptą laboratoryjną.
6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właĞciwoĞci warstw nawierzchni
z betonu asfaltowego
6.4.1. CzĊstotliwoĞü oraz zakres badaĔ i pomiarów
CzĊstotliwoĞü oraz zakres badaĔ i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
podaje tablica 11.

Tablica 11. CzĊstotliwoĞü oraz zakres badaĔ i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego
Lp.

Badana cecha

Minimalna czĊstotliwoĞü badaĔ i pomiarów

1

SzerokoĞü warstwy

10 razy na odcinku drogi o długoĞci 1 km

2

RównoĞü podłuĪna warstwy

kaĪdy pas ruchu planografem lub łatą co 10 m

3

RównoĞü poprzeczna warstwy

nie rzadziej niĪ co 5m

4

Spadki poprzeczne warstwy

10 razy na odcinku drogi o długoĞci 1 km

5

RzĊdne wysokoĞciowe warstwy

pomiar rzĊdnych niwelacji podłuĪnej i poprzecznej
oraz usytuowania osi według

6

Ukształtowanie osi w planie

dokumentacji budowy

7

GruboĞü warstwy

2 próbki z kaĪdego pasa o powierzchni do 3000 m2

8

Złącza podłuĪne i poprzeczne

cała długoĞü złącza

9

KrawĊdĨ, obramowanie warstwy cała długoĞü

10

Wygląd warstwy

ocena ciągła

11

ZagĊszczenie warstwy

2 próbki z kaĪdego pasa o powierzchni do 3000 m2

12

Wolna przestrzeĔ w warstwie

jw.

6.4.2. SzerokoĞü warstwy
SzerokoĞü warstwy Ğcieralnej z betonu asfaltowego powinna byü zgodna z dokumentacją projektową,
z tolerancją +5 cm.
6.4.3. RównoĞü warstwy
NierównoĞci podłuĪne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 [11] nie
powinny byü wiĊksze od 9 mm – dla warstwy Ğcieralnej

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny byü zgodne
z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %.
6.4.5. RzĊdne wysokoĞciowe
RzĊdne wysokoĞciowe warstwy powinny byü zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 1 cm.
6.4.6. Ukształtowanie osi w planie
OĞ warstwy w planie powinna byü usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancją 5 cm.
6.4.7. GruboĞü warstwy
GruboĞü warstwy powinna byü zgodna z gruboĞcią projektową z tolerancją ± 10 %.
6.4.8. Złącza podłuĪne i poprzeczne
Złącza w nawierzchni powinny byü wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Złącza
w konstrukcji wielowarstwowej powinny byü przesuniĊte wzglĊdem siebie co najmniej o 20 cm. Złącza
powinny byü całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny byü w jednym poziomie.
6.4.9. Wygląd warstwy
Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieü jednolitą teksturĊ, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, łuszczących siĊ i spĊkanych.
6.4.10. ZagĊszczenie warstwy i wolna przestrzeĔ w warstwie
ZagĊszczenie i wolna przestrzeĔ w warstwie powinny byü zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST
i recepcie laboratoryjnej.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje siĊ za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST, jeĪeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000[10] dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOĝCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci
Ogólne ustalenia dot. podstawy płatnoĞci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
− dostarczenie materiałów,
− wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
− posmarowanie lepiszczem krawĊdzi urządzeĔ obcych i krawĊĪników,
− rozłoĪenie i zagĊszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
− obciĊcie krawĊdzi i posmarowanie asfaltem,
− przeprowadzenie pomiarów i badaĔ laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-11111:1996
2. PN-B-11112:1996

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. ĩwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni

3. PN-B-11113:1996
4.PN-B-11115:1998
5. PN-C-04024:1991
6. PN-C-96170:1965
7. PN-C-96173:1974
8. PN-S-04001:1967

9. PN-S-96504:1961
10. PN-S-96025:2000
11. BN-68/8931-04

drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z ĪuĪla stalowniczego
do nawierzchni drogowych
Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie
i transport
Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni
drogowych
Drogi samochodowe. Metody badaĔ mas mineralnobitumicznych i nawierzchni bitumicznych
Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas
bitumicznych
Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania
Drogi samochodowe. Pomiar równoĞci nawierzchni planografem
i łatą

10.2. Inne dokumenty
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997
13. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997
14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt
60, IBDiM, Warszawa, 1999
15. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakoĞci grysów i Īwirów kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa,
1984
16. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiĊkszonej odpornoĞci na odkształcenia trwałe.
Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywnoĞci mieszanek mineralno-bitumicznych metodą
pełzania pod obciąĪeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995
17. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaü drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43
z 1999 r., poz. 430).

INFORMACJA AKTUALIZACYJNA O ASFALTACH WPROWADZONYCH NORMĄ
PN-EN 12591:2002 (U)
Niniejsza aktualizacja OST została wprowadzona do stosowania przez Generalną DyrekcjĊ Dróg
Krajowych
i
Autostrad
pismem
nr
GDDKiA-BRI
3/211/3/03
z
dnia
2003-09-22.
1.

Podstawa zmian

W 2002 r. decyzją prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego została przyjĊta, metodą notyfikacji
(bez
tłumaczenia),
do
stosowania
w
Polsce
norma
PN-EN 12591:2002 (U), okreĞlające metody badaĔ i wymagania wobec asfaltów drogowych.
Norma ta klasyfikuje asfalty w innym podziale rodzajowym niĪ dotychczasowa norma PN-C96170:1965.
Asfalty, zgodne z PN-EN 12591:2002 (U) są dostĊpne w Polsce od początku 2003 r.
Norma PN-EN 12591:2002 (U), nie uniewaĪnia dotychczas stosowanej normy PN-C-96170:1965. Z
chwilą przywołania w dokumentach kontraktowych normy PN-C-96170:1965 ma ona zastosowanie, pod
warunkiem pozyskania asfaltu produkowanego wg PN-C-96170:1965.
2.

Zmiany aktualizacyjne w OST

Niniejsza informacja dotyczy stosowania asfaltów wg PN-EN 12591:2002 (U) w OST,
wydanych przez GDDP w 2001 r., uwzglĊdniających załoĪenia „Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i półsztywnych” (KTKNPP), GDDP - IBDiM, Warszawa 1997:
1. D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego
2. D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
3. D-05.03.07 Nawierzchnia z asfaltu lanego
4. D-05.03.12 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego
5. D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)
6. D-05.03.22 Nawierzchnia z asfaltu piaskowego.
Niniejsza informacja dotyczy równieĪ innych OST uwzglĊdniających roboty z wykorzystaniem
lepiszcza asfaltowego.
3.

Zalecane lepiszcza asfaltowe

W związku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawczy Dróg i Mostów w
porozumieniu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad uaktualnił zalecenia doboru lepiszcza
asfaltowego do mieszanek mineralno-asfaltowych w „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i półsztywnych”, który był podstawą opracowania OST wymienionych w punkcie 2.
Nowe zalecenia przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mineralno-asfaltowych wg przeznaczenia
mieszanki i obciąĪenia drogi ruchem
Typ mieszanki
i przeznaczenie
Beton asfaltowy do
podbudowy
Mieszanki mineralnoasfaltowe do warstwy
Ğcieralnej (beton
asfaltowy, mieszanka
SMA, mieszanka MNU)

Kategoria ruchu
KR3-4

Tablica zał. A
KTKNPP

KR1-2

Tablica A

50/70

Tablica E

50/70
DE80 A,B,C
DE150 A,B,C1

35/50

KR5-6
35/50

50/70
DE30 A,B,C
DE30 A,B,C
1
1 DE80 A,B,C
DE80 A,B,C

Uwaga: 1 - do cienkich warstw
Oznaczenia:
KTKNPP - Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych,
SMA
- mieszanka mastyksowo-grysowa,
MNU
- mieszanka o nieciągłym uziarnieniu,
35/50
- asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastĊpujący asfalt D-50 wg PN-C-96170:1965,
50/70
- asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastĊpujący asfalt D-70 wg PN-C-96170:1965,
DE, DP - polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty
drogowe. Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa 1997
4.

Wymagania wobec asfaltów drogowych

W związku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawczy Dróg i Mostów
w porozumieniu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad ustalił wymagane właĞciwoĞci
dla asfaltów z dostosowaniem do warunków polskich - tablica 2.
Tablica 2. Podział rodzajowy i wymagane właĞciwoĞci asfaltów drogowych o penetracji od 20×0,1 mm
do 330×0,1 mm wg PN-EN 12591:2002 (U) z dostosowaniem do warunków polskich
Lp.

1
2
3

WłaĞciwoĞci

Penetracja w 25oC
Temperatura
miĊknienia
Temperatura zapłonu, nie mniej niĪ

0,1mm
o

C

o

C

Metoda
Rodzaj asfaltu
badania
20/30 35/50 50/70 70/100 100/150
WŁAĝCIWOĝCI OBLIGATORYJNE
PN-EN
20-30 35-50 50-70 70-100 100-150
1426
PN-EN
55-63 50-58 46-54
43-51
39-47
1427
PN-EN
22592

240

240

230

230

230

160/220

250/330

160-220

250-330

35-43

30-38

220

220

4

5

6

7

ZawartoĞü składników rozpuszczalnych, nie mniej niĪ
Zmiana masy po
starzeniu (ubytek
lub przyrost) nie
wiĊcej niĪ
Pozostała penetracja po starzeniu,
nie mniej niĪ
Temperatura miĊknienia po starzeniu,
nie mniej niĪ

% m/m

PN-EN
12592

99

99

99

99

99

99

99

% m/m

PN-EN
12607-1

0,5

0,5

0,5

0,8

0,8

1,0

1,0

%

PN-EN
1426

55

53

50

46

43

37

35

PN-EN
1427

57

52

48

45

41

37

32

o

C

WŁAĝCIWOĝCI SPECJALNE KRAJOWE
8

9

ZawartoĞü
parafiny,
nie wiĊcej niĪ
Wzrost temp. miĊknienia po starzeniu,
nie wiĊcej niĪ

%

o

C

PN-EN
12606-1

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

PN-EN
1427

8

8

9

9

10

11

11

D – 08.03.01 BETONOWE OBRZEĩA CHODNIKOWE
1.WSTĉP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowych obrzeĪy chodnikowych w związku z budową
wielofunkcyjnego boiska w m. Chorzew
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objĊtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem
betonowych obrzeĪy chodnikowych.
1.4. OkreĞlenia podstawowe
1.4.1. ObrzeĪa chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie
lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.2. Pozostałe okreĞlenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów,
w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

ich

pozyskiwania

i

składowania

podano

2.2. Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi są:
− obrzeĪa odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01
− Īwir lub piasek do wykonania ław,
− cement wg PN-B-19701
− piasek do zapraw wg PN-B-06711
2.3. Betonowe obrzeĪa chodnikowe – klasyfikacja
W zaleĪnoĞci od przekroju poprzecznego rozróĪnia siĊ dwa rodzaje obrzeĪy:
− obrzeĪe niskie
- On,
− obrzeĪe wysokie
- Ow.
W zaleĪnoĞci od dopuszczalnych wielkoĞci i liczby uszkodzeĔ oraz odchyłek wymiarowych
obrzeĪa dzieli siĊ na:
− gatunek 1
- G1,
− gatunek 2
- G2.
Przykład oznaczenia bet. obrzeĪa chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1:
obrzeĪe On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].
W projekcie technicznym zastosowano obrzeĪe chodnikowe wysokie (Ow) 8 x 30 cm gat.1
2.4. Betonowe obrzeĪa chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzeĪy chodnikowych
Kształt obrzeĪy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeĪa chodnikowego.
Dopuszcza siĊ zastąpienie wyokrąglenia „ r” skosem.
Tablica 1. Wymiary obrzeĪy
Rodzaj
obrzeĪa

1

Wymiary obrzeĪy, cm
b
h

r

On

75
100

6
6

20
20

3
3

Ow

75
90
100

8
8
8

30
24
30

3
3
3

2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeĪy
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeĪy podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeĪy
Rodzaj
wymiaru

Dopuszczalna odchyłka, mm

l

±8

b, h

±3

Gatunek 1

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeĪy
Powierzchnie obrzeĪy powinny byü bez rys, pĊkniĊü i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
KrawĊdzie elementów powinny byü równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawĊdzi elementów nie powinny przekraczaü
wartoĞci podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeĪy
Rodzaj wad i uszkodzeĔ

WklĊsłoĞü lub wypukłoĞü powierzchni i krawĊdzi w mm
Szczerby
i uszkodzenia
KrawĊdzi i naroĪy

ograniczających powierzchnie górne
(Ğcieralne)
ograniczających pozostałe
powierzchnie:
liczba, max
długoĞü, mm, max
głĊbokoĞü, mm, max

Dopuszczalna
wielkoĞü
wad i uszkodzeĔ
Gatunek 1
2
niedopuszczalne

2
20
6

2.4.4. Składowanie
Betonowe obrzeĪa chodnikowe mogą byü przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane
według rodzajów i gatunków.
Betonowe obrzeĪa chodnikowe naleĪy układaü z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych
o wymiarach co najmniej: gruboĞü 2,5 cm, szerokoĞü 5 cm, długoĞü minimum 5 cm wiĊksza niĪ
szerokoĞü obrzeĪa. Betonowe obrzeĪa mogą byü składowane na paletach
2.4.5. Beton i jego składniki
Do produkcji obrzeĪy naleĪy stosowaü beton według PN-B-06250, klasy B 25 i B 30.
2.5. Materiały na ławĊ i do zaprawy
ĩwir do wyk. ławy powinien odpowiadaü wymaganiom PN-B-11111, a piasek - PN-B-11113.
Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadaü wymaganiom
w SST D-08.01.01 „KrawĊĪniki betonowe” pkt 2.

podanym

3. SPRZĉT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu
Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. SprzĊt do ustawiania obrzeĪy
Roboty wykonuje siĊ rĊcznie przy zastosowaniu drobnego sprzĊtu pomocniczego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport obrzeĪy betonowych
Betonowe obrzeĪa chodnikowe mogą byü przewoĪone dowolnymi Ğrodkami transportu po osiągniĊciu
przez beton wytrzymałoĞci minimum 0,7 wytrzymałoĞci projektowanej.
ObrzeĪa powinny byü zabezpieczone przed przemieszczeniem siĊ i uszkodzeniami w czasie transportu.
ObrzeĪa mogą byü przewoĪone na paletach
4.3. Transport pozostałych materiałów
Transport pozostałych materiałów podano w SST D-08.01.01 „KrawĊĪniki betonowe”.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypkĊ (ławĊ) naleĪy wykonywaü zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiadaü wymiarom ławy w planie z uwzglĊdnieniem w szerokoĞci dna
wykopu.
5.3. PodłoĪe lub podsypka (ława)
PodłoĪe pod ustawienie obrzeĪa moĪe stanowiü rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława)
ze Īwiru lub piasku, o gruboĞci warstwy od 3 do 5 cm po zagĊszczeniu. PodsypkĊ (ławĊ) wykonuje siĊ
przez zasypanie koryta Īwirem lub piaskiem i zagĊszczenie z polewaniem wodą.
5.4. Ustawienie betonowych obrzeĪy chodnikowych
Betonowe obrzeĪa chodnikowe naleĪy ustawiaü na wykonanym podłoĪu w miejscu i ze Ğwiatłem
(odległoĞcią górnej powierzchni obrzeĪa od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej.
ZewnĊtrzna Ğciana obrzeĪa powinna byü obsypana piaskiem, Īwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaü szerokoĞci 1 cm. NaleĪy wypełniü je piaskiem lub zaprawą cementowopiaskową w stosunku 1:2. Dopuszcza siĊ wypełnienie szczeliny mrozoodporną zaprawą typu „Atlas”.
Spoiny przed zalaniem naleĪy oczyĞciü i zmyü wodą. Spoiny muszą byü wypełnione całkowicie na pełną
głĊbokoĞü.
6. KONTROLA JAKOĝCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót
Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskaü:
a) w zakresie betonowych obrzeĪy wibroprasowanych:
− aprobatĊ techniczną,
− certyfikat zgodnoĞci lub deklaracjĊ zgodnoĞci dostawcy oraz ewentualne wyniki badaĔ cech
charakterystycznych obrzeĪy, w przypadku Īądania ich przez InĪyniera,
Ponadto przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonaü badania materiałów
przeznaczonych do ustawienia obrzeĪy chodnikowych i przedstawiü wyniki tych badaĔ InĪynierowi
do akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnĊtrznego naleĪy przeprowadziü na podstawie oglĊdzin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzeĔ wystĊpujących na powierzchniach i krawĊdziach elementu, zgodnie
z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długoĞci i głĊbokoĞci uszkodzeĔ naleĪy wykonaü za pomocą
przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnoĞcią do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów naleĪy przeprowadziü z dokładnoĞcią do 1 mm przy uĪyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taĞmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie
kątów prostych w naroĪach elementów wykonuje siĊ przez przyłoĪenie kątownika do badanego naroĪa
i zmierzenia odchyłek z dokładnoĞcią do 1 mm.
Badania pozostałych materiałów powinny obejmowaü wszystkie właĞciwoĞci okreĞlone w normach
podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robót
W czasie robót naleĪy sprawdzaü wykonanie:
a) koryta pod podsypkĊ - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podłoĪa z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze Īwiru lub piasku - zgodnie
z wymaganiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego obrzeĪa chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:
− linii obrzeĪa w planie, które moĪe wynosiü ± 2 cm na kaĪde 100 m długoĞci obrzeĪa,
− niwelety górnej płaszczyzny obrzeĪa , które moĪe wynosiü ±1 cm na kaĪde 100 m długoĞci obrzeĪa,
− wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywaü całkowite wypełnienie
badanej spoiny na pełną głĊbokoĞü.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeĪa chodnikowego.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje siĊ za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InĪyniera,
jeĪeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
− wykonane koryto,
− wykonana podsypka.
9. PODSTAWA PŁATNOĝCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci
Ogólne ustalenia dot. Podstawy płatnoĞci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeĪa chodnikowego obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− dostarczenie materiałów,
− wykonanie koryta,
− rozĞcielenie i ubicie podsypki,
− ustawienie obrzeĪa,
− wypełnienie spoin,
− obsypanie zewnĊtrznej Ğciany obrzeĪa,
− wykonanie badaĔ i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06711
PN-B-10021

Roboty ziemne budowlane
Beton zwykły
Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych
PN-B-11111
Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. ĩwir i mieszanka
PN-B-11113
Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
PN-B-19701
Cement. Cement powszechnego uĪytku. Skład, wymagania
i ocena zgodnoĞci
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne
wymagania i badania
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. KrawĊĪniki
i obrzeĪa.

D.03.03.01. DRENAĩ
1. WSTĉP
1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ( SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z budową drenaĪu boiska w ramach inwestycji „budową wielofunkcyjnego

boiska w m. Chorzew
1.2. Zakres stosowania SST
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postĊpowaniu przetargowym przy realizacji umowy na
wykonanie robót związanych z realizacją przedsiĊwziĊcia wymienionego w pkt 1.1.
1.3.Zakres robót objĊtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem drenaĪu.
Projektowany skład drenaĪu obejmuje budowĊ:
- drenaĪu z drenów Ø 65 mm z włóknem kokosowym,
- przewodu zbierającego z drenów Ø 100 mm z włóknem kokosowym, odprowadzająceho wodĊ deszczową do rowu
przydroĪnego
Zakres robót przy wykonywaniu drenaĪu obejmuje:
- oznakowanie robót,
- dostawĊ materiałów,
- wykonanie prac przygotowawczych, przekopy próbne,
- wykonanie wykopów w gruncie pod ciągi drenaĪowe, studzienki,
- przygotowanie podłoĪa w wykopach pod materiał filtracyjny i podsypkĊ dla
drenaĪu,
- ułoĪenie drenów, studzienek i rur odprowadzających,
- zasypanie Īwirem, piaskiem i zagĊszczenie wykopów.
1.4. OkreĞlenia podstawowe.
1.4.1. Dreny – rury drenarskie z tworzywa sztucznego ułoĪone podłuĪnie na dnie wykopu, ułatwiające przepływ wody
w kierunku odbiornika
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Wszystkie zakupione przez WykonawcĊ materiały zastosowane do budowy sieci drenaĪowych powinny odpowiadaü
normom krajowym zastąpionym, jeĞli to moĪliwe , przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim.
W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich, elementy i materiały powinny odpowiadaü
wymaganiom odpowiednich specyfikacji.
2.2. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego
Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiadaü wymaganiom PN-C-89221 lub BN-84/ 6366 – 10, tj.
byü rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z polichlorku winylu i odpowiednich
dodatków metodą wytłaczania lub z PE.
Rurki drenarskie powinny mieü powierzchniĊ bez pĊcherzy, powinny byü obciĊte prostopadle do osi, w sposób
umoĪliwiający dokładne ich łączenie.
Szczeliny wlotowe ( szparki podłuĪne)powinny znajdowaü siĊ miĊdzy karbami rurki, powinny byü wolne od grudek (
resztek materiału) i powinny byü tak wykonane, aby przepływająca przez nie woda nie napotykała oporów. Szczeliny
powinny byü równomiernie rozmieszczone na obwodzie i długoĞci rurki.
Złączki, słuĪące do połączenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich skrĊcenie)
Powinny byü wykonane z polietylenu wysokociĞnieniowego , Wymagania dla złączki zewnĊtrznej powinny
odpowiadaü BN-84/6366-10.
2.3 Materiał filtracyjny i podsypka dla drenaĪu.
Jako materiał filtracyjny naleĪy stosowaü:
- Īwir naturalny, sortowany o wymiarach ziaren wiĊkszych niĪ otwory w rurociągu
drenarskim, którymi mogły by siĊ do nich dostaü, o Ğrednicy od16 do 32 mm.
Do otworów tych naleĪą szczeliny stykowe miĊdzy rurkami oraz dziurki i szparki
podłuĪne w rurkach dziurkowanych.
- piasek gruby o wielkoĞci ziaren do 2mm, w którym zawartoĞü ziaren o Ğrednicy
wiĊkszej niĪ 0,5 mm wynosi nie wiĊcej niĪ 50% , wg PN-B-02480,
- piasek Ğredni o wielkoĞci ziaren do 2 mm, w którym zawartoĞü ziaren o Ğrednicy

wiĊkszej niĪ 0,5 , wynosi nie wiĊcej niĪ 50%, lecz zawartoĞü ziaren o Ğrednicy
wiĊkszej niĪ 0,25 mm wynosi wiĊcej niĪ 50, wg PN-B-02480,
- tłuczeĔ,
- kliniec
WskaĨnik wodoprzepuszczalnoĞci materiałów filtracyjnych (zwłaszcza piasku) powinien wynosiü co najmniej 8
m/dobĊ, przy oznaczeniu wg PN-B-04492.
ĩwiry i piaski nie powinny mieü zawartoĞci związków siarki w przeliczeniu na SO3 wiĊkszej niĪ 0,2 % masy, przy
oznaczeniu ich wg PN-B-06714-28.
Piasek powinien odpowiadaü wymaganiom PN-B-11113,
2.5. Składowanie materiałów.
2.5.1. Studzienki
Studzienki moĪna składowaü na otwartej przestrzeni. Powierzchnia składowania powinna byü utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem siĊ wód opadowych.W przypadku składowania poziomego, pierwszą warstwĊ
naleĪy ułoĪyü na podkładach drewnianych.
2.5.2. Kruszywo
Kruszywo naleĪy składowaü na utwardzonym i odwodnionym podłoĪu w sposób zabezpieczający je przed
zanieczyszczeniem i innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
2.5.3. Rury drenarskie
Rury drenarskie naleĪy przechowywaü na utwardzonym placu, w nie nasłonecznionych miejscach. Zwoje rur
drenarskich naleĪy układaü płasko w stosy do wysokoĞci 4 zwojów w temp. do 25°C, a powyĪej 25 °C do wysokoĞci 2
zwojów.
Złączki naleĪy przechowywaü w workach, pudłach kartonowych i innych pojemnikach. Przy składowaniu na odkrytych
placach naleĪy chroniü je przed oddziaływaniem promieni słonecznych. W magazynach zamkniĊtych temperatura
otoczenia nie moĪe przekroczyü 40 °C, a odległoĞü składowania powinna byü niĪ 1 m od czynnych urządzeĔ grzejnych.
W przypadku składowania w workach zaleca siĊ układaü je w warstwach nie przekraczających wysokoĞci 5 worków.
4.TRANSPORT
4.1. Transport kruszyw.
Kruszywa mogą byü przewoĪone dowolnymi Ğrodkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.2. Transport rur drenarskich
Rury z tworzyw sztucznych zabezpieczenie przed przesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem, moĪna przewoziü je
dowolnymi Ğrodkami transportu. Podczas załadunku i wyładunku rur nie naleĪy ich rzucaü. Szczególną uwagĊ naleĪy
zachowaü w temperaturze 0°C i niĪszej. Złączki w workach i pudłach naleĪy przewoziü w sposób zabezpieczający je
przed zgnieceniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ oraqz dokona wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie
za pomocą kołków osiowych, kołków Ğwiadków i kołków krawĊdziowych. W przypadku niedostatecznej iloĞci reperów
stałych, Wykonawca wbuduje repety tymczasowe ( z rzĊdnymi sprawdzonymi przez słuĪby geodezyjne).
5.2. Wykonanie drenaĪu
Wykopy rowków drenarskich na dnie umocnionego wykopu naleĪy rozpocząü od wylotu rurki drenarskiej studzienki i
prowadziü ku górze, w celu zapewnienia wodzie stałego odpływu. SzerokoĞü dna rowka drenarskiego powinna byü co
najmniej o 5 cm wiĊksza od zewnĊtrznej Ğrednicy układanej rury drenarskiej. Nachylenie skarp rowków powinno
wynosiü od 10 : 1 do 8 : 1 w gruntach spoistych.
Przed przystąpieniem do układania rur drenarskich, dno rowków naleĪy oczyĞciü (np. łyĪkami drenarskimi) tak aby
woda (jeĞli jest) wszĊdzie sączyła siĊ równomierną warstwą, nie tworząc zagłĊbieĔ. Na oczyszczonym dnie naleĪy
wykonaü podsypkĊ z piasku o gruboĞci 5 cm. Układanie drenaĪu zaleca siĊ wykonaü niezwłocznie po wykonaniu
rowka. Skrajny , ułoĪony najwyĪej otwór rury naleĪy zasłoniü odpowiednią zaĞlepką ( kształtką plastykową ) w celu
uniemoĪliwienia przedostawania siĊ piasku i cząstek gruntu do wnĊtrza rury. Zasada działania drenu wymaga
umoĪliwienia dopływu do niego wody gruntowej poprzez otwory ( dziurki, szparki podłuĪne) w rurach. Perforowane
rury z tworzywa sztucznego, sztucznego gładkimi powierzchniami ich styków, naleĪy łączyü za pomocą specjalnie
produkowanych złączek.
6. KONTROLA JAKOĝCI ROBÓT
6.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót. W szczeglnoĞci kontrola
powinna obejmowaü:

- sprawdzanie rzĊdnych załoĪonych ław celowniczych w nawiązaniu do stałych
punktów wysokoĞciowych wysokoĞciowych dokładnoĞcią do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
- sprawdzanie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie,
- badanie i pomiary szerokoĞci, gruboĞci i zagĊszczenia wykonanej warstwy
podłoĪa z kruszywa mineralnego,
- badanie odchylenia osi ułoĪonych ciągów drenarskich,
- badanie odchylenia spadków przewodów drenaĪowych,
- sprawdzanie prawidłowoĞci ułoĪenia przewodów.
6.2.1. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
- odchylenie odległoĞci krawĊdzi wykopu w dnie od osi wykopu nie powinno wynosiü
wiĊcej niĪ ± 5 cm,
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno byü wiĊksze niĪ 0,1 m,
- odchylenie gruboĞci warstwy podłoĪa nie powinno przekraczaü ± 3 cm,
- odchylenie szerokoĞci warstwy podłoĪa nie powinno przekraczaü ± 5 cm,
- odchylenie przewodu rurowego w planie , odchylenie odległoĞci osi ułoĪonego
przewodu od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinno
przekraczaü ± 5 mm.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m ( metr ) wykonanej i odebranej sieci drenaĪowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Roboty uznaje siĊ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, jeĪeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PRZEPISY ZWIĄZANE
9.1. Normy
1. PN –C – 89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu,
2. BN-84/6366-10 Kształtki drenarskie z polietylenu wysokociĞnieniowego.
9.2. Inne dokumenty
1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów tworzyw
sztucznych
2.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- MontaĪowych –
tom I rozdz. IV – 1989 r. Roboty ziemne.

D. 05.
NAWIERZCHNIE BOISK
1.WSTĉP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni syntetycznej boiska
wielofunkcyjnego z budową wielofunkcyjnego boiska w m. Chorzew
1.2. Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja techniczna bĊdzie stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w punkcie 1.1
1.3. Zakres robót objĊtych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą
zasad prowadzenia robót związanych z :
a)wykonanie nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym
l .4. OkreĞlenia podstawowe
Stosowane okreĞlenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w STO „Wymagania ogólne" 1.5. Ogólne
wymagania
dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO „Wymagania ogólne"
2.MATERIAŁY
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów Ogólne wymagania dotyczące
materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST B00.00.00 „Wymagania
ogólne"

2.2.Materiały na boisko wielofunkcyjnego do koszykówki , siatkówki , tenisa
Materiał: polipropylen
Struktura:
- moduły podwieszane na amortyzującym ruszcie słupkowo-krzyĪowym
- opatentowany system łączenia "positive lock"
- system amortyzacji "move" pozwalający na poziomą pracĊ modułów, pochłaniający
energiĊ udarową stawów zawodników
Rozmiar modułów: 30, 48 cm x 30, 48 cm x 1, 58 cm
Waga modułów: 315 g (3, 40 kg/m2)
TwardoĞü: (ASTM D 785) - 78 R
Współczynnik odkształcalnoĞci termicznej: przy 4550 hPa (ASTM D 648)- 77oC.
Temperatura samozapalenia: (ASTM D 1929)- 570oC.
Współczynnik liniowej rozszerzalnoĞci cieplnej: (ASTM D 696)- 9,52 mm/mmoCx10-5
WytrzymałoĞü na rozciąganie: (ASTM D 638): 225 kg/cm2
WydłuĪanie do zerwania: (ASTM D 638): 6%
UdarnoĞü: (metoda Izod) (ASTM D 256): 5 J/cm [23oC]
Tarcie: (ASTM C1028) Suchy/wilgotny: 0, 65/0, 86
PłaskoĞü: 0,0 mm
ObciąĪalnoĞü: 12 kg/cm2
Informacje sanitarne: odporny na: grzyby, bakterie, pleĞĔ
Certyfikaty miĊdzynarodowych federacji: FIBA, IHF, ITF, IIHC, BWF,NCAA, AFC,
PZSW
Certyfikat ISO 14001:2004
Deklaracja zgodnoĞci normą 14877:2006
Atest PZH
Gwarancja: warunkowa do 5 lat

2.4. URZĄDZENIA BOISKOWE
a ) zgodnie z kosztorysem i wymaganiami boisk

3.SPRZĉT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu
Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu podano w STO „Wymagania ogólne" .
4.TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne"
5.WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne"
5.Wykonanie nawierzchni syntetycznej na boisko do koszykówki i siatkówki
Badania na zgodnoĞü z normą PNEN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub
rekomendacja techniczna ITB lub wynik badaĔ specjalistycznego laboratorium
badającego nawierzchnie sportowenp. Labosport.
Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni. Autoryzacja producenta nawierzchni
poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycjĊ wraz z
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchniĊ.
Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
Atest PZH dla oferowanej nawierzchni. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej,
wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycjĊ wraz z potwierdzeniem
gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchniĊ.
6. KONTROLA JAKOĝCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót podano
w STO „Wymagania ogólne"
7.OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO
„Wymagania
ogólne"
8.ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w STO „Wymagania ogólne"
9.PODSTAWA PŁATNOĝCI
9. l. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci Ogólne ustalenia dotyczące
podstawy płatnoĞci podano w STO „Wymagania ogólne"
10. Normy i dokumenty związane
a)Atesty PZH
b)Instrukcje producentów

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-2 WYPOSAĩENIE BOISKA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych transportem i montaĪem elementów wyposaĪenia
boisk sportowych dla zadania „budową wielofunkcyjnego boiska w m. Chorzew
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objĊtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu nastĊpujących
elementów zadania:
- boisko do koszykówki: słup „gĊsia szyja” mocowany w tulei stalowy ocynkowany ø 114 mm, wysiĊg 160 cm,
tablica 120x90cm, obrĊcz uchylna, siateczka do obrĊczy; tuleja do stojaka do koszykówki
- boisko do siatkówki: Sâupki wolnostojące , stalowe uniwersalne wykonane z rur stalowych , lakierowane, tuleja
stalowa do sâupków, pokrywa tulei, siatka
- boisko do tenisa ziemnego: Sâupki wolnostojące , stalowe uniwersalne wykonane z rur stalowych ,
lakierowane;tuleja stalowa do sâupków j.w., siatka
- Piłkochwyty wys. 6,0m

-

Furtki x2
Brama x1
Miejsca siedzące 2 rzĊdowe po 32 miejsca siedzące x4
Bramki dla boiska piłki rĊcznej x2

1.4. OkreĞlenia podstawowe
OkreĞlenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4
2. MATERIAŁY
Wszystkie materiały stosowane do realizacji niniejszej inwestycji muszą posiadaü niezbĊdne atesty i certyfikaty.
Materiały przed wbudowaniem podlegają zatwierdzeniu przez InĪyniera.
Piłkochwyty wykonaü z siatki polipropylenowej wg Projektu Technicznego. Słupki wykonaü z kształtownika
prostokątnego 60 x 40 x 2mm. Fundament wykonaü z betonu klasy B-15. Do podmurówki naleĪy uĪyü
betonowych elementów prefabrykowanych o wymiarach 100 x 25 x 8cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 10cm.
(zgodnie z PT).
Koszykówka: stojak stalowy ocynkowany, regulowany o wysiĊgu 160cm, tablica 180x105cm, obrĊcz uchylna,
siateczka do obrĊczy; Stojak osądziü w tulei 120 x 120 x 800mm. Fundament wykonaü z betonu klasy B-20 o
wymiarach zgodnie z PT.
Słupki stalowe (siatkówka i tenis ziemny) montowane w tulejach z regulacją wysokoĞci (na boisku
wielofunkcyjnym) mocowania siatki i mechanizmem naciągowym. Siatka do siatkówki i tenisa ziemnego.
Stojaki do siatkówki w tym jeden z krzesłem sĊdziowskim , siatka turniejowa, całosezonowa z atenkami.
Fundament z betonu klasy B-20 .
3. SPRZĉT
Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu
Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt3.
4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu opisano w ST-00.00. „Warunkach Ogólnych” pkt4.
Materiały i elementy mogą byü przewoĪone dowolnymi Ğrodkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny byü zabezpieczone przed uszkodzeniami.
5. WYKONANIE ROBÓT
MontaĪ elementów do gry w koszykówkĊ
a) Wykonanie fundamentów pod stojaki z montaĪem Ğrub
b) Ustawienie stojaków metalowych do koszykówki z tablicą 180x105cm, obrĊczą uchylną i siatki
MontaĪ elementów do gry w siatkówkĊ:
a) Wykonanie fundamentów pod stojaki z montaĪem tulei
b) Ustawienie demontowanych stojaków do siatkówki w tym jeden z krzesłem sĊdziowskim , siatka turniejowa,
całosezonowa z antenkami
MontaĪ elementów do gry w tenisa:
a) Siatka do gry w tenisa i słupki

MontaĪ i ustawienie piłkochwytów wys. 6,0m – montaĪ piłkochwytów z siatki polipropylenowej o oczkach 4,5
x4,5 cm naleĪy wykonaü zgodnie z instrukcją producenta oraz PT. KonstrukcjĊ piłkochwytów naleĪy wykonaü
za liniami koĔcowymi boisk sportowych zgodnie z PT oraz na całej szerokoĞci poprzecznej boisk sportowych.
6. KONTROLA JAKOĝCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót
Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt6.
Kontrola jakoĞci polega na sprawdzeniu zgodnoĞci wykonania robót zgodnie projektem oraz poleceniami
InĪyniera.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru Robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 7.
Jednostka obmiarową jest :
- kpl. (komplet) zmontowanych i wbudowanych elementów osłony - piłkochwytów wzdłuĪ koĔcowych,
poprzecznych linii boisk sportowych.
- kpl. (komplet) zmontowanych i wbudowanych elementów wyposaĪenia boiska do koszykówki , siatkówki i
tenisa
- szt. (sztuka) zakupionej siatki.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru Robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 8.
9. PODSTAWA PŁATNOĝCI
Ustalenia ogólne
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt9.
Cena jednostki obmiarowej
PłatnoĞü za jednostkĊ obmiarową roboty naleĪy przyjmowaü zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem
robót, oceną jakoĞci uĪytych materiałów i jakoĞci wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badaĔ.
Zgodnie z postanowieniami Kontraktu naleĪy wykonaü zakres robót wymieniony w p.1.3. niniejszej ST.
Piłkochwyty wys. 4,0m;
Cena wykonania 1 kpl. obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiału;
- montaĪ elementów konstrukcji piłkochwytów zgodnie z wytycznymi PT i niniejszej ST.
- wykonanie wykopów pod fundament;
- wykonanie fundamentu;
- wykonanie podmurówki.
Elementy wyposaĪenia boiska wielofunkcyjnego i tenisa:
Cena wykonania 1 kpl. obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiału;
- montaĪ elementów zgodnie z wytycznymi PT
- wykonanie wykopów pod fundament;
- wykonanie odwodnienia;
- wykonanie fundamentu;
Elementy wyposaĪenia boiska wielofunkcyjnego i tenisa:
Cena wykonania 1szt obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- dostarczenie i montaĪ materiału;

