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WYMAGANIA OGÓLNE

1.

WSTĘP

1.1.

Przedmiot Wymagań

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące prowadzenia i odbioru robót związanych z
remontem nawierzchni placu manewrowego w WER Zabrze ul. Mielżyńskiego 5.
Roboty obejmują:
- prace przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- remont podbudowy jezdni i chodnika,
- remont nawierzchni jezdni z kostki betonowej ,
- remont odwodnienia
1.2.

Zakres stosowania Wymagań Ogólnych

1.2.1. ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy w zlecaniu i wykonaniu robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.2.2. Specyfikacje uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do Robót.
1.2.3. Wszędzie w różnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, które
napisane są i winny być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te winny
być uważane za integralną część tychże i odczytywane w powiązaniu z Rysunkami i
Specyfikacją jak gdyby były w nich powielone. Uważa się Wykonawcę za w pełni
zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.
1.4.

Określenia podstawowe
Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku
następująco:

1.4.1. Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni przeznaczony do ruchu pieszego
1.4.2. Dokumentacja Projektowa/Projekt - zbiór dokumentów, rysunków, schematów, opisów,
obliczeń itp. niezbędnych do realizacji zaprojektowanego lub eksploatacji już istniejącego
obiektu, urządzenia bądź procesu technologicznego.
1.4.3. Plac manewrowy - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruch
1.4.4. Inspektor / Inżynier projektu– osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna
za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.
1.4.5. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
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1.4.6. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji przetargu.
1.4.7. Księga Obmiaru - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i
ew. dodatkowych załączników. Od Inspektora wymaga się potwierdzania wpisów w Księdze
Obmiaru.
1.4.8 Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
1.4.9. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji
nawierzchni.
1.4.10. Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną
jakości materiałów i robót
1.4.11. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora

dokumentacją

1.4.12. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń
od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
a) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na
podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
b) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji
nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.
c) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek
podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.
d) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.
e) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do
nawierzchni.
1.4.13. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do
przemarzania.

głębokości

1. 4.14. Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora/Inżyniera,
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem
budowy.
1.4.15 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Projektu.
.4.16. Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności
technologicznej ich wykonania.
.4.17. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.
.4.18. Wykonawca – podmiot prawny realizujący wszystkie roboty budowlane określone w przetargu
lub kontraktem.
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1.5.

Ogólne wymagania

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za swoje metody pracy i winien przestrzegać i stosować się do
wymagań Rysunków, Specyfikacji i wskazówek Inżyniera. Wykonawca winien przygotować i wydać
oświadczenie o sposobie prowadzenia budowy w przypadku każdego istotnego elementu Robót.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający w terminie określonym w Przetargu przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne
punktów głównych trasy oraz reperów, egzemplarz Rysunków i komplet Specyfikacji.
Teren budowy będzie przekazywany sukcesywnie w miarę postępu Robót zgodnie z opracowanym
przez Wykonawcę Projektem Organizacji Robót.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa - rysunki
Rysunki, które będą przekazane Wykonawcy po podpisaniu Umowy będą zawierać rysunki, obliczenia i
dokumenty, w których rozwiązano podstawowe problemy występujące przy realizacji robót.
1.5.3. Zgodność Robót z Rysunkami i Specyfikacją
Rysunki, Specyfikacje oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowią
część Przetargu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich
ważności wymieniona w Warunkach Przetargu.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Rysunkami i Specyfikacją.
Dane określone w Rysunkach i w Specyfikacji będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Rysunkami lub Specyfikacją, i
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Przetargu
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki
niezbędne do ochrony Robót, wygody społeczności i innych.
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania publicznego ruch kołowego, pieszego itp. na i przez Teren
Budowy, w okresie trwania realizacji Robót aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót na podstawie
projektu organizacji ruchu.
W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał wszystkie
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp.,
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
Dojazdy do posesji zlokalizowanych w pobliżu placu budowy winny być utrzymywane przez Wykonawcę
na jego koszt przez cały czas budowy.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w
cenę umowną.

1.5.5. Ochrona środowiska
Wykonawca winien stosować się do wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego,
w tym bezwzględnie:
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując
się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprzęt przeciwpożarowy na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z przepisami ochrony przeciwpożarowej w
dużej odległości od miejsc pracy.
Wykonawca będzie odpowiedzialny i winien być ubezpieczony z tytułu wszelkich strat spowodowanych
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
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Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na
środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.
1.5.9. Ochrona i utrzymanie Robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do
Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez Inżyniera.
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez
cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien
rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.10. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego
rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomić Inspektora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej
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przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.11. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie
powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie
odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera.
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób
ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne
dokumenty.
1.5.13. Wymagania ogólne dotyczące konstrukcji nawierzchni
Nawierzchnie w zakresie wykonania, jakości i odbioru Robót winny odpowiadać warunkom
postanowionym w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 maja 1997 roku
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43/99) – załączniki nr 5 i 6
2.

MATERIAŁY

2.1.

Źródła uzyskania materiałów

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora.
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji w czasie postępu
Robót.
2.2.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inżynier zezwoli
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt
tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora.
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i
były dostępne do kontroli przez Inżyniera.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcę.
Teren, na którym są składowane materiały powinien być ogrodzony a materiały zabezpieczone przed
zniszczeniem.
3.

SPRZĘT WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w
Specyfikacjach, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez
Inżyniera .
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami
określonymi w Przetargu.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania.
Sprzęt wykonujące czynności związane z robotami w pasie drogowym obowiązane są do
wysyłania żółtych sygnałów błyskowych i być oznakowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami..
Jeżeli Rysunki lub Specyfikacje przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora I, nie może być później
zmieniany bez jego zgody.
Jeżeli jakikolwiek sprzęt nie gwarantuje zachowania podanych wymagań dotyczących jakości i
wykonawstwa, Inspektor może nakazać usunięcie takiego sprzętu z placu budowy.
4.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi
Kontraktem.
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Środki transportowe wykonujące czynności związane z robotami w pasie drogowym obowiązane
są do wysyłania żółtych sygnałów błyskowych i być oznakowane zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami..
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Przetargu na polecenie Inspektora będą usunięte z
Terenu Budowy.
Wykonawca winien utrzymywać wszelkie drogi publiczne i dojazdowe wokół placu budowy w stanie
czystym.
5.

WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST,
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera .
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót,
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi
Wykonawca.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jakości Robót
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżyniera może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia
badań w celu zademonstrowania, że poziom jego wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Przetargu.
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w Specyfikacjach,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
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Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
6.3.

Pobieranie próbek

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

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. W
przypadku, gdy normy takie nie istnieją badanie winno być zgodne z polskimi wytycznymi lub innymi
procedurami zaakceptowanymi przez Inżyniera.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie
ich wyniki do akceptacji Inspektora .
6.5.

Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektor kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
6.6. Badania prowadzone przez Zamawiającego
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie
oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami Specyfikacji na podstawie wyników badań
dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor może pobierać próbki materiałów lub żądać ich pobrania przez Wykonawcę bez ponoszenia
kosztów, w celu przeprowadzenia niezależnych badań. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty
Wykonawcy są niepoprawne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium
przeprowadzenie powtórnych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie
jakości materiałów i wykonawstwa.
Kosztami badań przeprowadzanych w niezależnym laboratorium powinien zostać obciążony
Wykonawca. W przypadku, gdy badane materiały są zgodne z wymaganiami koszty badań pokrywa
Zamawiający.
6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń
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Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w
Specyfikacjach.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez Specyfikacje, każda partia dostarczona
do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe
będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi.
Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie.
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze Specyfikacjami to takie materiały lub
urządzenia zostaną odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Księga Obmiaru
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach
przyjętych w wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru.
6.8.2. Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań
Wykonawca będzie gromadził w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te
stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora.
6.8.3. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(2) następujące dokumenty:
a) zgłoszenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru Robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.
6.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na
życzenie Zamawiającego.
7.

OBMIAR ROBÓT
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7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robót i
terminie obmiaru, co najmniej na 2 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru
obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną
poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i
Inspektora .
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo
wzdłuż linii osiowej.
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako
długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Inspektora.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym
okresie trwania robót.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w
formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8.

ODBIÓR ROBÓT
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8.1. Rodzaje odbiorów Robót
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegają następującym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inspektor.
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca , a w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia
Inspektor winien przystąpić do badania i pomiaru robót w celu ich odbioru.
Odbioru Inspektor I dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w zgodzie z
Rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego
Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót.

8.4. Odbiór ostateczny Robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości.
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego .
Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Przetargu, licząc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakończenia Robót i przekazania odpowiednich dokumentów.
Komisja wyznaczona przez Zamawiającego, odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania Robót z Rysunkami i Specyfikacjami.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w
warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez Inspektora, że część robót jest poniżej podanych standardów, ale nie
wpływa to na jakość, trwałość i bezpieczeństwo ruchu Robót, Roboty mogą być odebrane pod
warunkiem dokonania odpowiedniego pomniejszenia Ceny Kontraktowej, która uwzględnia wszelkie
takie zmiany.
8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
Specyfikacje,
uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
recepty i ustalenia technologiczne,
Księgi Obmiaru,
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze
Specyfikacjami ,
atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
8.6. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą
płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
koszty ustawienia i likwidacji tymczasowych urządzeń zabezpieczających
oraz oznakowania robót zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST D-00.00.00
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST D00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w
kosztorysie.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1.

Normy

Nie występują.
10.2.
–

-

Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 43, poz. 430)
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D-01.02.04
1.

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG

WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące prowadzenia i odbioru robót
rozbiórkowych, które zostaną wykonane w ramach remontu nawierzchni placu manewrowego w WER
Zabrze..
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy w zlecaniu i wykonaniu robót
wymienionych w punkcie 1.1, zgodnie z ST D-00.00.00.
1.3.

Zakres robót objętych Specyfikacją
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie robót wymienionych w punkcie 1.1.

Roboty rozbiórkowe obejmują rozebranie istniejącej konstrukcji nawierzchni i pobocza drogi
powiatowej , krawężników , chodników, wpustów ulicznych oraz znaków drogowych.
Lokalizację robót określono w Dokumentacji Projektowej.
1.4.

Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi
i określeniami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Rysunkami,
Specyfikacjami i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00
„Wymagania Ogólne”.
2.

MATERIAŁY
Nie występują.

3.

SPRZĘT

Roboty rozbiórkowe będą wykonywane przy użyciu , koparek, spycharek, ładowarek, młotów
pneumatycznych, piły do cięcia nawierzchni, oraz w razie potrzeby innego sprzętu zaakceptowanego
przez Inspektora.
4.

TRANSPORT
Materiały przeznaczone do wywiezienia mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.

Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 5.
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5.2.

Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczęciem robót należy wyznaczyć miejsce rozbiórek w oparciu o Dokumentację
Projektową. Roboty rozbiórkowe nawierzchni i podbudowy wykonać mechanicznie uwzględniając
prowadzenie robót sposobem ręcznym w miejscach trudno dostępnych.
5.3.

Wykonanie robót rozbiórkowych .

Roboty rozbiórkowe elementów obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub wskazanych przez Inspektora.
Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej,
Inżynier może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony
przewidziany odzysk materiałów.
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST lub
przez Inspektora.
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez
powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy,
powinien on przewieźć je na miejsce określone w ST lub wskazane przez Inżyniera.
Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z
terenu budowy.
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone.
W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami .
5.4.

Odwiezienie materiałów z rozbiórek

Materiały i elementy uzyskane z rozbiórki obiektów lub elementy Robót stają się własnością
Wykonawcy i powinny być usunięte z terenu budowy.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości wykonanych robót rozbiórkowych polega na:
-

sprawdzeniu kompletności wykonania
prawidłowości zabezpieczenia wykopów.

7.

Obmiar robót

7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 7.

7.2.

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:
-

dla rozbiórek nawierzchni bitumicznych, podbudowy - m2 (metr kwadratowy),
dla krawężnika, obrzeża - m (metr),
- 18 -

ST D-01.02.04

Remont nawierzchni placu manewrowego w WER Zabrze

-

dla cięcia nawierzchni piłą - m (metr),
dla studzienek ściekowych – kpl. (komplet),

8.

Odbiór robót
Odbioru wykonanych robót rozbiórkowych dokonuje się na zasadach odbioru Robót zanikających
i ulegających zakryciu określonych w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 8.
9.

Podstawa płatności

9.1.

Ogólne ustalenia dotyczące płatności
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 9.

9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Podstawą płatności jest cena jednostkowa za jednostkę obmiarową określoną w p. 7.2 wg
dokonanego obmiaru i odbioru.
Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszystkich czynności, badań i pomiarów przy
rozbiórkach poszczególnych asortymentów materiałów wymienionych w p. 5 oraz czynności kontrolnych
wg p. 6.
Cena wykonania robót obejmuje:
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni:
− wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,
− rozkucie i zerwanie nawierzchni,
− ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z ułożeniem na
poboczu,
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
− wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;
b) dla rozbiórki krawężników, obrzeży i oporników:
− odkopanie krawężników, obrzeży i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem,
− zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław,
− załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki,
− wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;
c) dla rozbiórki chodników:
− ręczne wyjęcie płyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiałów chodnikowych,
− ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem na
poboczu,
− zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
− wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;
f) dla cięcia nawierzchni :
− wyznaczenie trasy cięcia,
− wykonanie cięcia nawierzchni;
10.

Przepisy związane
Nie występują.
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D-04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA

1.

WSTĘP

1.1.

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące prowadzenia i odbioru robót związanych z
wykonaniem koryta pod nawierzchnię chodnika i jezdni , które zostaną wykonane w ramach
remontu nawierzchni placu manewrowego w WER Zabrze.

1.2.

Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy w zlecaniu i wykonaniu robót wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3.

Zakres robót objętych ST
Lokalizację robót określono w Dokumentacji Projektowej.

1.4.

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i
określeniami podanymi w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt. 1.4.
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 1.5.

2.

MATERIAŁY
Nie występują.

3.

SPRZĘT

3.1.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 3.

3.2.

Dobór sprzętu
Do wykonania robót należy stosować sprzęt mechaniczny:
- równiarki samojezdne,
- spycharki
- koparki podsiębierne
- sprzęt do ręcznego prowadzenia robót .
Sprzęt do zagęszczania:
- walce gładkie wibracyjne,
- ubijaki mechaniczne,
- płyty wibracyjne.
Dobór sprzętu powinien uwzględniać specyfikę robót.
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4.

TRANSPORT

4.1.

Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 4.

5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.

Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 5.
Wykonanie koryta oraz profilowanie i zagęszczenie podłoża powinno nastąpić bezpośrednio
przed rozpoczęciem układania warstw nawierzchni.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się
ruch budowlany, nie związany z wykonaniem warstwy konstrukcyjnej nawierzchni.
5.2.

Wytyczenie koryta

Położenie i ukształtowanie koryta w planie i profilu powinno zostać wytyczone przy pomocy
palików lub szpilek oraz linek. Sposób wytyczenia powinien umożliwiać wykonanie koryta oraz warstw
nawierzchni z tolerancjami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST dla tych warstw.
5.3.

Wykonanie koryta i profilowanie podłoża

W wyznaczonym korycie należy wykonać roboty ziemne mające na celu ukształtowanie jego
krawędzi i podłoża do rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej.
Jeśli dokładność mechanicznego wykonania koryta nie jest wystarczająca, ostateczne
profilowanie należy wykonać ręcznie.
Jeżeli w podłożu występują obniżenia terenu, należy go spulchnić, uzupełnić niedobór gruntu i
zagęścić warstwę.
W przypadku, gdy powierzchnia podłoża przed profilowaniem nie wymaga uzupełnienia
gruntem, należy oczyszczoną powierzchnię i wówczas przystąpić do profilowania podłoża.
5.4.

Zagęszczanie podłoża

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia. Jakiekolwiek
nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione. Wilgotność gruntu podłoża przy
zagęszczaniu nie powinna różnić się od optymalnej o więcej niż 20 % jej wartości.
Wymagana minimalna wartość wskaźnika zagęszczenia podłoża Is = 1,00 w przypadku
pomiaru modułu odkształcenia w gruntach niespoistych zagęszczenie uznaje się za prawidłowe gdy E2
/ E1 ≤ 2,2.
5.5.

Wymagana dokładność wykonania koryta
Wykonanie koryta powinno być zgodne z Dokumentacją Projektową.
Dopuszczalne są następujące tolerancje wykonania:
- nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża mierzone 4-metrową łatą w kierunku
podłużnym nie mogą przekraczać 2 cm,
- spadki poprzeczne mierzone łatą i poziomicą nie powinny przekraczać o ± 0,5% spadku
projektowanego,
- różnice między rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2
cm,
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-

krawędzie koryta w planie nie mogą być przesunięte w stosunku do projektowanych
względem osi drogi o więcej niż 5 cm,
szerokość koryta nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5
cm.

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.

Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 6.

6.2

Kontrola zagęszczenia

Wskaźnik zagęszczenia należy sprawdzać przynajmniej w dwóch punktach wybranych losowo
na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż w jednym punkcie na 500 m2.
Z częstotliwością kontroli zagęszczenia należy przeprowadzać badanie wilgotności w czasie
zagęszczania. Wyniki pomiarów kontrolnych zagęszczenia i wilgotności powinny spełniać wymagania
określone w p. 5.4.
Wskaźnik zagęszczenia Is należy sprawdzać według normy BN-77/8931-12 na podstawie
normalnej próby Proctora wg PN-88/B-04481 metoda I lub II.
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia według metody Proctora jest
niemożliwe, ze względu na gruboziarniste uziarnienie materiału tworzącego podłoże, kontrolę
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych wg BN-64/8931-02.
6.3

Sprawdzenie dokładności wykonania

Sprawdza się następujące elementy wykonania koryta:
- nierówność, łatą 4-metrową, co 20 metrów w kierunku podłużnym,
- spadki poprzeczne, przy pomocy łaty i poziomicy nie rzadziej, niż co 50 m,
- głębokość koryta i rzędne dna, na krawędziach koryta nie rzadziej, niż co 50 m,
- usytuowanie krawędzi, nie rzadziej, niż co 50 m,
- szerokość, nie rzadziej, niż co 50 m.
Wyniki pomiarów kontrolnych powinny stwierdzić zgodność wykonania koryta z Dokumentacją
Projektową z tolerancjami określonymi w p. 5.4 i 5.5.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 7.

7.2.

Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta z wypro-filowanym i
zagęszczonym podłożem.
8.

ODBIÓR ROBÓT

Odbioru robót dokonuje się na zasadach odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu,
określonych w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 8.
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9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 “Wymagania

ogólne”, pkt 9.
9.2.

Cena jednostkowa

Podstawą płatności jest cena jednostkowa za m2 (metr kradratowy) wykonanego koryta wg
dokonanego obmiaru i odbioru.
Cena jednostkowa obejmuje:
- roboty pomiarowe,
- odspojenie gruntu i odwiezienie do miejsca wbudowania,
- profilowanie dna koryta,
- zagęszczenie podłoża,
- pomiary i badania kontrolne.
10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.

Normy
PN-S-02205:1998
BN-87/S-02201
PN-88/B-04481
BN-64/8931-02
BN-75/8931-03
BN-68/8931-04
BN-70/8931-05
BN-77/8931-12

Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i
określenia.
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.
Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i
lotniskowych.
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni
podatnych.
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
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\D-04.04.02

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1.

WSTĘP

1.1.

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące prowadzenia i odbioru robót związanych
z ułożeniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, które zostaną
wykonane w ramach remont nawierzchni placu manewrowego w Urzędzie Pocztowym Bieruń
Nowy.

.2.

Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy w zlecaniu i wykonaniu robót wymienionych
punkcie 1.1.

1.3.

Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie dla robót związanych z wykonaniem
warstw konstrukcyjnych z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
Lokalizację robót określono w Dokumentacji Projektowej.

1.4.

Określenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.
1.4.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami
podanymi w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 1.4.
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 1.5.

2.

MATERIAŁY

2.1.

Warunki ogólne stosowania materiałów
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt. 2.

2.2.

Rodzaje materiałów
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm.
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.

2.3.

Wymagania dla materiałów

2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa - określona wg normy PN-91/B-06714/15 powinna mieścić się
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pomiędzy niżej podanymi wartościami granicznymi.
Sito kwadratowe, mm
# 63 mm
# 31,5 mm
# 16 mm
# 8 mm
# 4 mm
# 2 mm
# 0,5 mm
# 0,075 mm

Przechodzi przez oczko sita, %
100
78 - 100
58 - 87
42 - 70
30 - 54
21 - 41
10 - 23
3 - 10

Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej
jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzące przez sito 0,075 mm nie powinny stanowić
więcej niż 65 % frakcji przechodzących przez sito 0,5 mm.
2.3.2. Właściwości kruszywa
Właściwości badane według
Lp.
1
2
1 Zawartość ziaren nieforemnych, wg PN-78/B-067714/15, %,
nie więcej niż:
w klińcu
2 Stopień przekruszenia ziaren, %
3 Ścieralność ziaren większych od 2 mm, w bębnie Los Angeles
wg PN-79/B-06714/42, ubytek masy, %, nie większy niż

Podbudowa
3
35
nie bada się
75*

30
4

5

6

Mrozoodporność ziaren większych od 2 mm
wg PN-78/B-06714/19, po 25 cyklach zamrażania
i odmrażania, ubytek masy, %, nie większy niż
Wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01, kruszywa
krotnie zagęszczanego metodą normalną
wg PN-88/B-04481
Zawartość zanieczyszczeń obcych
wg PN-78/B-06714/12, %, nie więcej niż
Zawartość zanieczyszczeń organicznych
wg PN-78/B-06714/26

10
530-70

0,2
7
Barwa cieczy nad
kruszywem nie
ciemniejsza od barwy
wzorcowej
* Frakcje kruszywa pozostające na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinny mieć nie
mniej niż 75 % wagowo ziaren pokruszonych, posiadających więcej niż jedną przełamaną
powierzchnię.
3.

SPRZĘT

3.1.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt. 3.

- 43 -

ST D-04.04.02

Remont nawierzchni placu manewrowego w Urzędzie Pocztowym Bieruń Nowy

3.2.

Dobór sprzętu
Do wykonania podbudów z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie należy
stosować:
mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia
dozujące wodę,
równiarki albo układarki kruszywa, spycharki do rozkładania kruszywa,
walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne.
W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki
mechaniczne lub małe walce wibracyjne.
Dobór sprzętu powinien uwzględniać specyfikę robót.

4.

TRANSPORT

4.1.

Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 4.

4.2.

Transport materiałów
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu gwarantującymi
zabezpieczenie kruszywa przed zanieczyszczeniem, wysychaniem i segregacją.

5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.

Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 5.

5.2.

Przygotowanie podłoża
Podłoże gruntowe musi spełniać wymagania określone w ST D-04.01.01. "Koryto wraz
z wyprofilowaniem i zagęszczeniem podłoża .

5.3.

Wykonanie podbudowy

5.3.1. Transport i rozściełanie kruszywa - należycie wymieszane i zwilżone kruszywo dostarczyć na
budowę w warunkach zabezpieczających je przed wysychaniem i segregacją. Kruszywo
rozściełać po sprawdzeniu prawidłowości wykonania podłoża wg pkt. 5.2.
5.3.3. Profilowanie - przed zagęszczeniem rozściełane kruszywo sprofilować do spadków
poprzecznych i pochyleń podłużnych wymaganych w projekcie. Grubość pojedynczo układanej
warstwy wynosi 10 cm po zagęszczeniu.
5.3.4. Zagęszczanie
Dobór sprzętu do zagęszczania oraz ustalenie liczby przejść dla uzyskania wymaganego
wskaźnika zagęszczenia warstwy należy przeprowadzić w korycie, bez wykonywania odcinka
próbnego, prowadząc ciągłą kontrolę stopnia zagęszczenia.
Wałowanie podbudowy należy wykonywać w warstwach o grubości odpowiadającej
zastosowanym środkom do zagęszczania kruszywa:
- przy walcach statycznych gładkich
- 15 cm
- przy walcach wibracyjnych gładkich
- 20 cm

- 44 -

ST D-04.04.02

Remont nawierzchni placu manewrowego w Urzędzie Pocztowym Bieruń Nowy

Początkowe zagęszczenie należy wykonywać walcem statycznym gładkim lek-kim o nacisku
30-45 kN, a następnie walcem ciężkim o nacisku powyżej 65 kN.
Stosując do zagęszczania walce wibracyjne, początkowe przejścia walców należy wykonywać
bez uruchamiania wibratorów.
W ostatniej fazie zagęszczania należy sprawdzić profil szablonem.
Zagęszczenie podbudowy kontroluje się pośrednio przez pomiar modułu odkształcenia zgodnie
z PN-S/06102-1997.
5.3.5. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu powinna być utrzymywana w dobrym stanie.
5.4.

Wymagania jakościowe wykonania podbudowy
Wykonanie warstwy podbudowy powinno być zgodne z Dokumentacją Projektową.
Dopuszczalne są następujące tolerancje wykonania:
- rzędne wykonanej podbudowy nie powinny różnić się o +1 cm i -2 cm. od rzędnych
projektowanych,
- nierówności podłużne mierzone zgodnie z normą BN-68/8931-04 planografem lub
czterometrową łatą, nie mogą przekraczać 10 mm,
- stosuje się spadki poprzeczne takie jak dla warstwy ścieralnej. Spadki poprzeczne
mierzone łatą 4-metrową z poziomicą, nie powinny przekraczać wartości bezwzględnej
spadku projektowanego o ± 0,5 %.
- szerokość podbudowy, gdy jest ona obramowana krawężnikiem, powinna być równa
szerokości projektowanej mierzonej między licami krawężników. Gdy podbudowa nie jest
obramowana krawężnikiem, jej szerokość powinna być szersza o 30 cm od projektowanej
krawędzi warstwy ścieralnej.
Odchylenia szerokości, mierzone od osi realizacyjnej nie powinny przekraczać ± 5 cm
w stosunku do projektowanych.
Grubość podbudowy po zagęszczeniu nie powinna przekraczać o +10 %, -15 % grubości
projektowanej.

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.

Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 6.

6.2.

Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi.

6.3.

Kontrola jakości podbudowy w czasie budowy

6.3.1. Badania zagęszczenia podbudowy
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać przynajmniej w dwóch punktach, wybranych
losowo na każdej działce roboczej.
Kontrolę zagęszczenia należy wykonać metodą obciążeń płytowych, a wartości modułu
odkształcenia powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.4.
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6.4.

Badania i pomiary wykonania warstwy podbudowy
Sprawdza się następujące elementy wykonania warstwy podbudowy:
- grubość, co najmniej w trzech losowo wybranych punktach, lecz nie rzadziej niż raz na
1000 m2,
- nośność, wg obciążeń płytowych, nie rzadziej, niż co 100 m,
- szerokość, nie rzadziej, niż co 100 m,
- równość podłużna, w sposób ciągły planografem albo, co 20 m łatą na każdym pasie
ruchu,
- spadki poprzeczne, przy pomocy łaty i poziomicy nie rzadziej, niż co 100 m,
- rzędne, mierzone na krawędziach warstwy nie rzadziej, niż co 100 m,
- utrzymanie, zabezpieczenie podbudowy sprawdza się na podstawie ogólnego zużycia
materiałów oraz przez wizualną ocenę jednorodności skropienia i równomierności
rozłożenia piasku.
Wyniki pomiarów kontrolnych powinny stwierdzić zgodność wykonania podbudowy
z Dokumentacją Projektową z tolerancjami określonymi w pkt. 5.4.

7.

OBMIAR ROBÓT

7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 7.

7.2.

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z żużla
wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

8.

ODBIÓR ROBÓT
Odbioru robót dokonuje się na zasadach odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu,
określonych w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 8.

9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne”,
pkt 9.

9.2.

Cena jednostkowa
Podstawą płatności jest cena jednostkowa za m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wg dokonanego obmiaru i odbioru.
Cena jednostkowa obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- rozłożenie mieszanki,
- zagęszczenie rozłożonej mieszanki,
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-

przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robót.

10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.

Normy
PN-S/06102-1997
PN-87/S-02201
PN-76/B-06714/00
PN-B-23004
BN-64/8931-02
BN-68/8931-04

10.2.

Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.
Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział nazwy i
określenia.
Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.
Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywo z żużla
wielkopiecowego kawałkowego.
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.

Inne dokumenty
GDDP-1997 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych.
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D-05.01.01

KRAWĘŻNIKI BETONOWE

1.

WSTĘP

1.1.

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące prowadzenia i odbioru robót związanych
z ułożeniem krawężników betonowych ulicznych w ramach remontu nawierzchni placu
manewrowego w WER Zabrze.

1.2.

Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy w zlecaniu i wykonaniu robót wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3.

Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą ułożenia pionowo krawężników betonowych ulicznych
15x30x100 cm na ławie z oporem z betonu B15, stosowanych jako obramowanie chodników i
jezdni. Lokalizacja robót według Dokumentacji Projektowej.

1.4.

Określenia podstawowe

1.4.1. Krawężnik betonowy uliczny - element prefabrykowany betonowy ograniczający konstrukcję
jezdni, chodniki dla pieszych itp.
1.4.2. Ława nośna - służy do umocowania krawężnika oraz przenosi obciążenie krawężnika na grunt.
1.4.3. Podsypka - warstwa wyrównawcza ułożona na ławie
1.4.4. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i
określeniami
podanymi
w
D-00.00.00
“Wymagania
ogólne”,
pkt 1.4.
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST
i poleceniami Inspektora.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt. 1.5.

2.

MATERIAŁY

2.1.

Warunki ogólne stosowania materiałów
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne, pkt 2.

2.2.

Stosowane materiały

2.2.1. Beton zwykły kl. B25 do produkcji krawężników.
Beton zwykły kl. B15 do wykonania ławy podkrawężnikowej.
Beton winien spełniać wymagania normy PN-88/B-06250.
2.2.2. Piasek do podsypki i zaprawy
Do podsypki piaskowo-cementowej wskazany jest piasek gruby, do zaprawy - piasek średni.
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Wymagania dla piasku - wg normy PN-79/B-06711.
2.2.3. Cement
Do betonu i podsypki
- cement portlandzki wg PN-B-19701, klasy nie niższej niż „32,5”.
Do zaprawy - cement portlandzki z dodatkami wg PN-B-19701 marki „35”.
2.2.4. Woda
Do betonu, podsypki, zaprawy należy stosować wodę czystą np. z wodociągu.
Wymagania - wg PN-88/B-32250.
2.2.5. Krawężniki betonowe
Krawężniki uliczne o wymiarach 15x30x100 cm z betonu B25 wg KPED 03.11.
2.2.6. Prefabrykaty - tzn. krawężniki muszą posiadać certyfikaty zgodności Producenta z PN lub
Aprobatą Techniczną IBDiM.
2.2.7. Bitumiczna masa zalewowa - wg BN-74/67712-04.
2.2.8. Wytrzymałość na ściskanie i nasiąkliwość krawężników betonowych
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach nie mniejsza niż 60 MPa.
Nasiąkliwość krawężników betonowych winna odpowiadać normie PN-88/B-06250 i wynosić nie
więcej niż 5 %.
2.2.9. Mrozoodporność, ścieralność i wygląd zewnętrzny krawężników betonowych
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania jest wystarczająca gdy:
- próba nie wykazuje pęknięć,
- strata masy nie przekracza 5 %,
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych
≤ 20 %.
Ścieralność krawężników określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna być ≤ 4 mm.
Wygląd zewnętrzny - krawężniki winny mieć strukturę zwartą bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia powinna być czysta, równa i szorstka, a krawędzie równe i proste. Wklęśnięcia nie
powinny przekraczać 3 mm.
3.

SPRZĘT

3.1.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 3.

3.2.

Dobór sprzętu
Roboty związane z wykonaniem ławy podkrawężnikowej i ustawieniem krawężników wykonywać
ręcznie. Wykonanie mieszanki betonowej na ławy podkrawężnikowe w betoniarce.
Sprzęt winien gwarantować uzyskanie odpowiedniej jakości mieszanki. Dobór sprzętu pod
względem typów i ilości powinien być zgodny z opracowanym przez Wykonawcę PZJ,
zaakceptowanym przez Inspektora.
Cięcia prefabrykatów betonowych wykonać piłą do betonu.
Do ustawienia krawężników należy stosować sprzęt i narzędzia zaakceptowane przez
Inspektora.
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4.

TRANSPORT

4.1.

Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 4.

4.2.

Transport materiałów
Do transportu kruszyw mogą być użyte dowolne środki transportu zaakceptowane przez
Inspektora. Dowozu gotowej mieszanki betonowej z wytwórni należy użyć mieszalników
samochodowych zwanych “gruszkami”.
Krawężniki należy przewozić samochodami skrzyniowymi zabezpieczając materiał przed
przesuwaniem się i uszkodzeniem.

5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.

Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 5.

5.2.

Wykonanie koryta
Po wykonaniu wytyczenia linii krawężnikowej należy wykonać koryta dla ułożenia ławy
podkrawężnikowej.
Podłoże pod ławę podkrawężnikową winno być zagęszczone, wskaźnik zagęszczenia dna
winien wynosić co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.
Wykonanie koryta jako wykopu wąskoprzestrzennego o szerokości do 40 cm i głębokości 50 cm.

5.3.

Wykonanie ławy podkrawężnikowej
Ułożenie szalowania dla ławy podkrawężnikowej z oporem.
Beton rozścielać i wyrównywać warstwami. W odstępach, co 50 m należy stosować szczeliny
dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. Szczeliny starannie oczyścić na pełną
wysokość ławy i osuszyć przed zalaniem. Przed zalaniem masę zalewową podgrzać do
temperatury 150-170oC.

5.4.

Ustawienie krawężników
Ustawienie krawężników betonowych na gotowej ławie wykonać na podsypce cementowopiaskowej grub. 5 cm. Stosunek piasku do cementu 4:1.
Dla zapewnienia szczelności na styku krawędzi krawężnika z betonem asfaltowym na wysokości
układanej warstwy ścieralnej zamykającej należy ułożyć na krawężniku topliwą taśmę asfaltową
szerokości 50mm.

5.5.

Wymagania jakościowe wykonania

5.5.1. Ławy betonowe
Beton B15 na ławy podkrawężnikowe powinien być zgodny z PN-88/B-06250.
Wymiary ławy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.
Tolerancja wymiarów może wynosić:
- dla wysokości ±10 % wysokości projektowanej,
- dla szerokości ławy ±20 % szerokości projektowanej.
Szerokość ławy z oporem 40 i 60 cm, wysokość części oporowej 20 cm.
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5.5.2. Krawężniki
Światło krawężnika od strony jezdni powinno wynosić 12 cm dla krawężników wystających, a dla
krawężników obniżonych powinno wynosić 2 cm przy przejściach dla pieszych i 5 cm przy
zjazdach do posesji.
Niweleta podłużna krawężnika powinna być zgodna z projektowaną niweletą jezdni drogi.
Tylna ściana oporu krawężnika od strony chodnika (pasa dzielącego) po ustawieniu powinna być
obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub gruntem przepuszczalnym, ubitym i
skomprymowanym.
Szerokość spoin nie powinna przekraczać 1 cm.
Spoiny krawężników wypełnić zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2 z cementu
portlandzkiego marki „35”. Nad szczelinami dylatacyjnymi ław w odstępach, co 50 m spoiny
zalewać bitumiczną masą zalewową.
Na łukach w planie ustawiać krawężniki łukowe lub krawężniki krótkie odpowiednio docięte. Łuki
o promieniu powyżej 15 m można wykonywać z krawężników prostych.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.

Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 6.

6.2.

Kontrola jakości materiałów
Wbudowane materiały tzn. krawężniki betonowe, beton na ławy itp. powinny spełniać wymagania
podane w p. 2.

6.3.

Kontrola jakości wykonania
Kontrola jakości wykonania polega na sprawdzeniu zgodności wykonanych robót z
Projektową i czy zostały spełnione wymagania podane w p. 5.5.

7.

OBMIAR ROBÓT

7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 7.

7.2.

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego krawężnika i zawiera wszystkie elementy
składowe wymienione w niniejszej ST.
Długość krawężnika wylicza się po osi jego faktycznego ułożenia.

8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1.

Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 8

8.2.

Odbiór ław
Odbioru ław jako robót zanikających dokonuje się przed ustawieniem krawężników.
Badania należy przeprowadzić na każde 100 m gotowej ławy.

8.2.1. Zgodność profilu podłużnego górnej krawędzi ławy z Dokumentacją Projektową.
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Jako dopuszczalne przyjmuje się odchylenia ±1 cm na każde 100 m ławy.
8.2.2. Wysokość (grubość) ław oraz szerokość górnych powierzchni ław należy sprawdzić w dwóch
dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. Tolerancje wymiarów podano w p. 5.5.1.
8.2.3. Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch dowolnych
punktach, na każde 100 m ławy, 3-metrowej łaty brukarskiej. Prześwit pomiędzy górną
powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm.
8.3.

Odbiór krawężników - rodzaje badań

8.3.1. Odchylenia krawężników w planie od linii projektowanej
Dopuszcza się odchylenia ±1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika.
8.3.2. Odchylenia niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej
Dopuszcza się odchylenia ±1 cm na każde 100 m wykonanego krawężnika.
8.3.3. Równość górnej powierzchni krawężników sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach,
na każde 100 m krawężnika 3-metrowej łaty brukarskiej. Prześwit pomiędzy górną
powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm.
8.3.4. Dokładność wypełnienia spoin bada się na każdych 10 m ustawionego krawężnika. Spoiny
muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.
9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.

Ogólne zasady dotyczące płatności
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 9.

9.2.

Cena jednostkowa
Cena za m (metr) wykonanego krawężnika obejmuje:
- wytyczenie krawężnika,
- wbicie szpilek stalowych i rozpięcie sznurka brukarskiego,
- transport materiałów,
- wykonanie koryta pod fundament krawężnika,
- wykonanie ław podkrawężnikowych (z dylatacjami),
- ułożenie krawężnika na podsypce cementowo-piaskowej,
- zalanie spoin krawężnika,
- sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót.

10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.

Normy
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-79/B-06711 Piasek do betonów i zapraw.
PN-88/B-06250 Beton zwykły.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-B-19701
Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.
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PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.
PN-60/S-96503 Asfaltowa masa zalewowa.
BN-80/6775-03/04
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe.
BN-80/6775-03/01
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.

10.2.

Inne dokumenty
-

KPED - Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych.
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D-06.03.01

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

1.

WSTĘP

1.1.

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące prowadzenia i odbioru robót związanych z
ustawieniem obrzeży betonowych, które zostaną wykonane w ramach remontu nawierzchni
placu manewrowego w WER Zabrze.

1.2.

Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy w zlecaniu i wykonaniu robót
w punkcie 1.1.

1.3.

Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie dla robót związanych z ustawieniem
betonowych, które stosowane będą jako obramowanie chodnika od strony terenu
wg ST D-08.02.01.
Lokalizację robót określono w Dokumentacji Projektowej.

1.4.

Określenia podstawowe

1.4.1. Obrzeża betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych dla komunikacji.
1.4.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i
określeniami podanymi w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 1.4.
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 1.5.

2.

MATERIAŁY

2.1.

Warunki ogólne stosowania materiałów
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 2.

2.2.

Stosowane materiały

2.2.1. Prefabrykaty
Obrzeża betonowe wg BN-80/6775-03/04 z betonu klasy B25 o wymiarach 8x35x100 cm.
2.2.2. Inne materiały
- piasek na podsypkę gr. 5 cm wg BN-84/6774-04,
- zaprawa cementowo-piaskowa 1:2 do wypełnienia spoin wg PN-90/B-14501.
2.3.

Wymagania dla materiałów

2.3.1. Prefabrykaty
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
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Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży wynoszą:
–
długość
± 8 mm,
–
wysokość, grubość ± 3 mm.
Beton prefabrykatów musi spełniać następujące wymagania:
- nasiąkliwość nie większa niż 4 %,
- stopień mrozoodporności - spadek wytrzymałości nie większy niż 20 % po 150 cyklach
zamrażania i odmrażania (F 150).
Prefabrykaty powinny posiadać certyfikat zgodności z PN.
2.3.2. Piasek
Piasek na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom normy BN-84/6774-04.
2.3.3

Składniki do zapraw
Składniki zapraw powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normach:
- piasek
- PN-79/B-06711
- woda
- PN-88/B-32250
- cement CEM I 32.5
- PN-B-19701

2.4.

Składowanie materiałów
Obrzeża betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na
wyrównanym i odwodnionym z zastosowaniem podkładek i przekładek ułożonych w pionie jedna
nad drugą.
Cement powinien być pakowany i dostarczany w workach papierowych. Rozładunku każdej
można dokonać po przedłożeniu atestu producenta. Niezależnie od w/w certyfikatu Wykonawca
ma obowiązek badania dla każdej dostawy: czasów wiązania, stałości objętości i 28-dniowej
cementu wg PN-88/B-04320.
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08.
Jeżeli piasek do wykonania podsypki i zapraw nie może być użyty bezpośrednio po dostarczeniu
I zachodzi potrzeba jego składowania, to należy go zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Plac składowania powinien być utwardzony i
odwodniony.

3.

SPRZĘT

3.1.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2.

Dobór sprzętu
Roboty należy wykonywać z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowej,
- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych do zagęszczania podłoża.
Pozostałe roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu pomocniczego
przez Inspektora.
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4.

TRANSPORT

4.1.

Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2.

Transport materiałów
Obrzeża betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez
beton wytrzymałości minimum 0,7 R, wytrzymałości na ściskanie.
Obrzeża układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie
transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej
niż 1/3 wysokości tej warstwy.
Cement powinien być pakowany i dostarczany w workach papierowych transportem
samochodowym w warunkach zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Transport cementu powinien
być zgodny z wymaganiami normy BN-88/6731-08.
Do transportu piasku należy stosować samochody samowyładowcze. Transport wody
wykonywać przy użyciu beczkowozów.

5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.

Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 5.

5.2.

Wykonanie koryta
Wykop koryta pod podsypkę i obrzeża wykonywać należy zgodnie z PN-68/B-06050. Wykop
wykonany ręcznie. Podłoże koryta należy zagęścić do wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 0,97.

5.3.

Ustawienie obrzeży

5.3.1. Podłoże obrzeża
Obrzeża ustawiać należy na podsypce z piasku o szerokości 15 cm i grubości 5 cm po
zagęszczeniu.
5.3.2. Wysokość obrzeża
Wysokość obrzeża nad nawierzchnią zgodnie z Dokumentacją Projektową.
5.3.3. Niweleta obrzeża
Niweleta obrzeża powinna być zgodna z projektowaną niweletą chodnika.
5.3.4. Tylna ściana obrzeża
Tylna ściana obrzeża powinna być po ustawieniu obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym
przepuszczalnym. Materiał, którym zostanie obsypana tylna ściana obrzeża należy ubić.
5.3.5. Spoiny
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm i zostać wypełnione zaprawą cementowopiaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zatarciem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą
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wypełnione całkowicie na pełną głębokość.
Skład zaprawy: 300 kg cementu “35” na 1 m3 piasku.
5.3.6. Wymagane warunki wykonania
Obrzeża betonowe w planie powinny być ustawiane w projektowanej linii.
Dopuszczalne odchylenie linii obrzeży wynosi ± 1 cm na każde 100 m ułożonego obrzeża.
Górną krawędź obrzeża wyznacza projektowana niweleta. Dopuszczalne odchylenie od niwelety
wynosi ± 1 cm na każde 100 m ułożonego obrzeża.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.

Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 6.

6.2.

Kontrola przed przystąpieniem do robót

6.2.1. Kontrola jakości prefabrykatów
Badania prefabrykatów obejmują sprawdzenie:
- kształtu i wymiaru; przez pomiar bezpośredni z dokładnością do 1 mm,
- wyglądu zewnętrznego; przez oględziny powierzchni elementów,
- wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu),
- nasiąkliwości betonu,
- mrozoodporności betonu.
6.2.2. Kontrola jakości pozostałych materiałów
Kontrola powinna obejmować sprawdzenie zgodności wyników badań laboratoryjnych
dostarczonych materiałów z wymaganiami określonymi w normach:
- PN-B-11113 dla piasku na podsypkę
- PN-79/B-06711
dla piasku do zapraw
dla cementu
- PN-B-19701
- PN-88/B-32250
dla wody
6.3.

Kontrola w czasie robót
Częstotliwość kontroli powinna być uzależniona od potrzeb gwarantujących wykonania robót
z wymaganiami nie rzadziej jednak niż przed upływem każdego dnia roboczego.
Kontrola obejmować powinna zgodność wykonywanych robót z wymaganiami zawartymi w p. 5.

6.4.

Kontrola po wykonaniu robót

6.4.1. Dopuszczalne odchylenia
Dopuszczalne odchylenia profilu podłużnego obrzeży nie mogą przekraczać
± 1 cm na każde 100 m ustawionego obrzeża.
Dopuszczalne odchylenie linii obrzeży od projektowanego kierunku nie może wynosić więcej niż
± 1 cm na każde 100 m ustawionego obrzeża.
Dokładność wypełnienia spoin bada się na każdych 10 metrach ustawionego obrzeża. Spoiny
muszą być wypełnione na pełną głębokość.
Wyniki pomiarów kontrolnych powinny stwierdzić zgodność wykonanych robót z Dokumentacją
Projektową z dopuszczalnymi tolerancjami określonymi w p. 6.4.1.
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7.

OBMIAR ROBÓT

7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 7.

7.2.

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego obrzeża betonowego.

8.

ODBIÓR ROBÓT
Odbioru wykonanych robót dokonuje się na zasadach odbioru częściowego, określonych w ST
D-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 8.

9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 9.
9.2.

Cena jednostkowa
Podstawą płatności jest cena jednostkowa za m (metr) ustawionego obrzeża betonowego wg
dokonanego obmiaru i odbioru.
Cena jednostkowa obejmuje:
- roboty pomiarowe,
- zakup i dostarczenie materiałów do miejsca wbudowania,
- wykonanie koryta pod podsypkę i obrzeże,
- rozścielenie i zagęszczenie podsypki,
- ustawienie obrzeży,
- przygotowanie zaprawy i wypełnienie spoin,
- obsypanie tylnej ściany obrzeża ziemią wraz z jej ubiciem,
- pomiary i badania kontrolne.

10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.

Normy
BN-80/6775-03/01
BN-80/6775-03/04
PN-90/B-14501
PN-B-11113
PN-B-19701
PN-88/B-32250
PN-79/B-06711
PN-68/B-06050

10.2.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic i
torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic i
torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża betonowe.
Zaprawy budowlane zwykłe.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek.
Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.
Woda do betonów i zapraw.
Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw.
Roboty ziemne budowlane.

Inne dokumenty
Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich, KB 8-3.3 (7) - Warszawa
1987r.
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D-07.02.02

CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

1.

WSTĘP

1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące prowadzenia i odbioru robót związanych z
wykonaniem chodników z brukowej kostki betonowej, które zostaną wykonane w ramach remontu
nawierzchni placu manewrowego w Urzędzie Pocztowym Bieruń Nowy.
1.2.

Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy w zlecaniu i wykonaniu robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.

Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie dla robót związanych z wykonaniem
chodników z brukowej kostki betonowej .
Obramowanie chodników stanowią:
–
od strony jezdni - krawężnik betonowy wg ST D-05.01.01,
–
od strony terenu - obrzeże betonowe wg ST D-05.03.01.
Lokalizację robót określono w Dokumentacji Projektowej.
1.4.

Określenia podstawowe

1.4.1. Obramowanie chodników - umocnienie bocznych krawędzi chodnika (bezpiecznika)
wykonane z obrzeży betonowych.
1.4.2. Koryto chodnika - element uformowany w podłożu w celu ułożenia w nim konstrukcji
chodnika.
1.4.3. Podsypka - warstwa wyrównawcza ułożona na podbudowie z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie.
Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i
określeniami podanymi w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 1.4.
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 1.5.

2.

MATERIAŁY

2.1.

Warunki ogólne stosowania materiałów
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt
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2.2.

Stosowane materiały

2.2.1. Prefabrykaty betonowe - brukowa kostka betonowa grub. 8 cm wykonana z betonu B25, o
kształcie zaakceptowanym przez Inspektora. Brukowa kostka betonowa musi posiadać
aprobatę techniczną IBDiM oraz certyfikat producenta z PN.
2.2.2. Inne materiały
–
–
–
–

2.3.

Piasek do podsypki cementowo-piaskowej wg PN-B-11113.
Zaprawa cementowo-piaskowa 1:2 do wypełnienia spoin wg PN-90/B-14501.
Piasek do wypełnienia spoin wg PN-B-11113.
Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie do podbudowy wg ST-04.02.02..
Wymagania dla materiałów

Prefabrykaty - brukowa kostka betonowa.
Beton prefabrykatów musi spełniać następujące wymagania:
- nasiąkliwość nie większa niż 4 %,
- stopień mrozoodporności - spadek wytrzymałości nie większy niż 20 % po 150 cyklach
zamrażania i odmrażania (F 150).
Tolerancje wymiarowe wynoszą:
- - na długości ± 3 mm,
- - na szerokości
± 3 mm,
- - na grubości ± 5 mm.
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnia z 6 kostek) ≥ 60 MPa.
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie mniejsza niż 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 nie więcej niż 4
mm.
2.4.

Składowanie materiałów

Brukowe kostki betonowe powinny być składowane w pozycji jak przy ich transporcie, ustawione
nie więcej niż w czterech warstwach na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównywanym i
odwodnionym.
Rozładunku każdej dostawy można dokonać po przedłożeniu atestu producenta.
Jeżeli piasek do wykonania podsypki nie może być użyty bezpośrednio po dostarczeniu i
zachodzi potrzeba jego składowania, to należy go zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Plac składowania powinien być utwardzony
i
odwodniony.
3.

SPRZĘT

3.1.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 3.

3.2.

Dobór sprzętu

Roboty należy wykonywać z zastosowaniem wibratorów płytowych, z zastosowaniem osłon z
tworzywa sztucznego do zagęszczenia nawierzchni, ubijaków ręcznych lub mechanicznych do
zagęszczania podłoża i podsypki.
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Pozostałe roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu pomocniczego
zaakceptowanego przez Inspektora.
4.

TRANSPORT

4.1.

Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2.

Transport materiałów

Brukowa kostka betonowa może być przewożona samochodami skrzyniowymi, po osiągnięciu
przez beton wytrzymałości minimum 0,7 R (wytrzymałości obliczeniowej na ściskanie).
Palety z opakowanymi w folię brukowymi kostkami betonowymi należy układać na środkach
transportowych w jednej warstwie, przy użyciu żurawi samochodowych lub wózków widłowych.
Cement powinien być pakowany i dostarczany w workach papierowych transportem
samochodowym w warunkach zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem,
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Transport cementu powinien być zgodny z
wymaganiami normy BN-88/6731-08.
Do transportu piasku należy stosować samochody samowyładowcze.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.

Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 5.

5.2.

Roboty poprzedzające

Do wykonania robót przystąpić można po ustawieniu krawężnika betonowego wg ST D05.01.01 i ustawieniu obrzeża betonowego wg ST D-05.03.01.
5.3.

Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podłużnymi i poprzecznymi chodnika oraz zagęszczone. Podłoże koryta należy zagęścić do wskaźnika
zagęszczenia Is ≥ 0,97.
Dopuszczalne tolerancje dla głębokości wykonanego koryta wynoszą: ±1 cm.
Wykonanie koryta pod chodniki wg wymagań ST D-03.01.01.

5.4.

Podsypka piaskowa

Na wcześniej wykonanej podbudowie z żużla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie
wg wymagań ST D-04.04.03, należy wykonać podsypkę piaskową grub. 5 cm, która stanowić będzie
warstwę wyrównawczą dla wykonania nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej grub. 6 cm.
Podsypkę piaskową wykonać wg wymagań ST D-03.02.02.
5.5.

Układanie nawierzchni chodnika

5.5.1. Spadek poprzeczny i pochylenia podłużne
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Nawierzchnię chodnika z brukowej kostki betonowej układać należy z zachowaniem
projektowanych pochyleń podłużnych oraz w spadku poprzecznym wynoszącym: 2 % w kierunku
jezdni.
5.5.2. Sposób układania kostki brukowej betonowej
wg wzorca zaakceptowanego przez Kierownika Projektu.
5.5.3. Układanie nawierzchni przy obrzeżach
Przy obrzeżach usytuowanych w poboczu ziemnym betonową kostkę brukową należy układać
leży układać w ten sposób, aby górna krawędź znajdowała się do 1 cm powyżej górnej krawędzi
krawężnika.
5.5.5. Układanie nawierzchni przy urządzeniach naziemnych
Przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego kostki brukowe odpowiednio docięte
należy układać w jednym poziomie, regulując wysokość urządzeń naziemnych do poziomu chodnika.
5.5.6. Układanie kostki brukowej na łukach
Brukowa kostka na łukach o promieniu do 30 m powinna być układana w odcinkach prostych,
łączących się przy użyciu trójkątów lub trapezów wykonanych z elementów odpowiednio docinanych.
Wielkość trójkątów dostosować należy do szerokości chodnika i promienia łuku.
5.5.7. Spoiny
Szerokość spoin chodników z brukowej kostki betonowej na odcinkach prostych nie powinna
przekraczać 0,2 - 0,3 cm. Szerokość spoin na łukach, zależnie od potrzeby, nie powinna być większa
niż 0,8 cm.
Spoiny pomiędzy kostkami po oczyszczeniu powinny być zamulone piaskiem na pełną grubość
elementu.
Do zamulenia spoin należy stosować drobny ostry piasek odpowiadający BN-84/6774-04.
Wypełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową na chodnikach z kostki brukowej stosować
należy:
- na łukach,
- przy urządzeniach naziemnych.
Skład zaprawy: 300 kg cementu “35” na 1 m3 piasku.
5.5.8. Pielęgnacja chodników
Chodniki, których spoiny wypełnione są zaprawą cementową, po wykonaniu należy pokryć
warstwą piasku grubości 1,0 - 1,5 cm. Piasek należy zwilżyć wodą i utrzymywać w stanie wilgotnym w
ciągu 7 dni.
Chodnik o spoinach wypełnionych piaskiem można oddać do użytku bez-pośrednio po
wykonaniu.
5.5.9. Wymagane warunki wykonania
Powierzchnia chodników powinna być równa i bez pofałdowań.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.

Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 6.

- 73 -

ST D-07.02.02

Remont nawierzchni placu manewrowego w Urzędzie Pocztowym Bieruń Nowy

6.2.

Kontrola przed przystąpieniem do robót

6.2.1. Kontrola jakości prefabrykatów
Badania prefabrykatów obejmują sprawdzenie:
- kształtu i wymiaru; przez pomiar bezpośredni z dokładnością do 1 mm,
- wyglądu zewnętrznego; przez oględziny powierzchni elementów,
- wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu),
- nasiąkliwości betonu,
- mrozoodporności betonu.
6.2.2. Kontrola jakości składników podsypki i zapraw
Kontrola powinna obejmować sprawdzenie zgodności wyników badań laboratoryjnych
dostarczonych materiałów z wymaganiami określonymi w normach:
- PN-79/B-06711
dla piasku do podsypki i zapraw,
- PN-B-19701 cementu do zapraw,
wody.
- PN-88/B-32250
6.3.

Kontrola w czasie robót

6.3.1. Zakres badań
Sprawdza się jakość wbudowywanych materiałów wg wymagań określonych w p. 2 i jakość
wykonania robót wg pkt. 5.
Częstotliwość kontroli w czasie wykonywania robót należy uzależnić od potrzeb gwarantujących
wykonanie robót zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak niż przed upływem każdego dnia
roboczego.
6.3.2. Sprawdzenie koryta pod chodnik
Sprawdzenie koryta pod chodnik obejmuje pomiar:
- wskaźnika zagęszczenia podłoża,
- głębokości,
dla zbadania zgodności wykonanego koryta z wymaganiami zawartymi w p. 5.3.
6.4.

Kontrola wykonania robót

6.4.1. Sprawdzenie konstrukcji chodnika
Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzać należy w następujący sposób: na każde 100
m2 chodnika należy wyjąć 2 elementy w dowolnym miejscu i zmierzyć grubość podsypki i podbudowy.
Dopuszczalne odchylenia w grubości podsypki nie mogą przekraczać ± 1 cm.
6.4.2. Sprawdzenie równości nawierzchni
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na 50 m
ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych. Prześwit pomiędzy nawierzchnią i przyłożoną
trzymetrową łatą nie może przekraczać 0,5 cm.
6.4.3. Sprawdzenie profilu podłużnego
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż, co 100 m.
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Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą
przekraczać ± 2 cm.
6.4.4. Sprawdzenie profilu poprzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz
na 50 m chodnika i w miejscach wątpliwych.
Dopuszczalne odchylenia od przyjętego profilu wynoszą ± 0,3 %.
6.4.5. Sprawdzenie szerokości i wypełnienia spoin
Sprawdzenie szerokości spoin należy przeprowadzać przez usunięcie spoin na długości około 10
cm w trzech dowolnych miejscach na każde 200 m2 chodnika i zmierzenie ich szerokości oraz
wypełnienia.
Wyniki pomiarów kontrolnych powinny stwierdzić zgodność wykonanych robót z Dokumentacją
Projektową, z tolerancjami określonymi w p. 6.4.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 7.

7.2.

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika.

8.

ODBIÓR ROBÓT

Odbioru koryta dokonuje się na zasadach odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu,
zaś odbioru wykonanych chodników na zasadach odbioru częściowego, określonych w ST D-00.00.00
“Wymagania ogólne”, pkt 8.
9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt

9.
9.2.

Cena jednostkowa

Podstawą płatności jest cena jednostkowa za m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z
brukowej kostki betonowej wg dokonanego obmiaru i odbioru.
Cena jednostkowa obejmuje:
- roboty pomiarowe,
- zakup i dostarczenie materiałów,
- rozścielenie i zagęszczenie podsypki,
- ułożenie kostki brukowej betonowej,
- wypełnienie spoin,
- pielęgnację chodnika,
- pomiary i badania kontrolne.
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10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1

Normy
BN-80/6775-03/01
PN-79/B-06711
PN-B-11113
PN-B-19701
PN-88/B-32250
PN-68/B-06050

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.
Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek.
Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.
Woda do betonów i zapraw.
Roboty ziemne budowlane.
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D-08.02.01

KANALIZACJA DESZCZOWA

1.

WSTĘP

1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
budową kanalizacji deszczowej w ramach remontu nawierzchni placu manewrowego w WER Zabrze.
1.2.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w p.1.1.
1.3.

Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót wymienionych w p.1.1. i dotyczą
wykonywania elementów kanalizacji deszczowej .
Lokalizacja robót zgodna z Dokumentacją Projektową.
1.4.

Określenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania
ścieków opadowych.
1.4.2 Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji
deszczowej.
1.4.3. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.
1.4.4. Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału
z utwardzonych powierzchni terenu.
1.4.5. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami i określeniami podanymi w p.1.4 ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne".
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne".

2.

MATERIAŁY

2.1.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST
D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2.

Rury kanałowe

2.2.1. Rury z PCV
Rury z PCV średnicy 200/18,4 mm SDR 11 zastosowane zostaną do budowy przykanalików ze
względu na swoją wytrzymałość.
2.3. Studzienki ściekowe
2.3.1. Wpusty uliczne żeliwne
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Wpusty uliczne żeliwne powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-74080-04
2.3.2. Kręgi betonowe prefabrykowane
Na studzienki ściekowe stosowane są prefabrykowane kręgi betonowe o średnicy 50 cm,
wysokości 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6
2.3.3. Pierścienie żelbetowe prefabrykowane
Pierścienie żelbetowe prefabrykowane o średnicy 65 cm powinny być wykonane z betonu
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalą StOS.
2.3.4. Płyty żelbetowe prefabrykowane
Płyty żelbetowe prefabrykowane powinny mieć grubość 11 cm i być wykonane z betonu
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalą StOS.
2.3.5. Płyty fundamentowe zbrojone
Płyty fundamentowe zbrojone powinny posiadać grubość 15 cm i być wykonane z betonu klasy
B 15.
2.3.6. Kruszywo na podsypkę
Podsypka może być wykonana z tłucznia lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien
odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 , PN-B-11111, PN-B-11112.
2.4. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07 .
2.5. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501.
3.

SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2.

Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania elementów kanalizacji deszczowej powinien wykazać
się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
koparki podsiębiernej ,
sprzętu do zagęszczania gruntu,
ubijaków ręcznych i mechanicznych,
wciągarek mechanicznych
4.

TRANSPORT

4.1.

Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 4.

4.2.

Transport materiałów

Elementy kanalizacji można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających je przed uszkodzeniami.
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5.
5.1.

WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2.

Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie
za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne
przekaże Inspektorowi.
5.3. Roboty ziemne
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu
(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych
oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian
należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez
Wykonawcę na odkład.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej
projektowanej o 0,20 m.
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed
ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób
uzgodniony z Inspektorem.
5.4. Przygotowanie podłoża
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem
jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy
tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi.
Dla przewodów o średnicy powyżej 0,50 m, na warstwie odwadniającej należy wykonać fundament
betonowy, zgodnie z dokumentacją projektową lub ST.
Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w ST.
5.5. Roboty montażowe
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia
rurociągu powinny spełniać poniższe warunki:
−
najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu,
tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: dla kanałów o średnicy do 0,4 m
- 3 ‰,
−
−

największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu ,
dla rur PCV 5 m/s.
głębokość posadowienia powinna wynosić w zależności od stref przemarzania gruntów, od 1,0 do
1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).

5.5.1. Przykanaliki
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Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalików należy
przestrzegać następujących zasad:
− trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie (z wyjątkiem łuków dla
podłączenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podłączeniach do kanału
ogólnospławnego),
− minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosić 0,20 m ,
− długość przykanalika od studzienki ściekowej (wpustu ulicznego) do kanału lub studzienki rewizyjnej
połączeniowej nie powinna przekraczać 24 m,
− włączenie przykanalika do kanału może być wykonane za pośrednictwem studzienki rewizyjnej,
studzienki krytej (tzw. ślepej) lub wpustu bocznego,
− spadki przykanalików powinny wynosić od min. 20 ‰ do max. 400 ‰ z tym, że przy spadkach
większych od 250 ‰ należy stosować rury żeliwne,
− kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego,
− włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45o, max. 90o
(optymalnym 60o).
5.5.2. Studzienki ściekowe
Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg i placów,
powinny być z wpustem ulicznym żeliwnym i osadnikiem.
Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosić:
− głębokość studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m (wyjątkowo min. 1,50 m i max. 2,05 m),
− głębokość osadnika 0,95 m,
− średnica osadnika (studzienki) 0,50 m.
Lokalizacja studzienek wynika z rozwiązania drogowego.
Przy umieszczeniu kratek ściekowych bezpośrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien
znajdować się 0,5 cm poniżej poziomu warstwy ścieralnej.
W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczność usytuowania wpustu nad istniejącymi
urządzeniami podziemnymi, można studzienkę ściekową wypłycić do min. 0,60 m nie stosując
osadnika. Osadnik natomiast powinien być ustawiony poza kolizyjnym urządzeniem i połączony
przykanalikiem ze studzienką, jak również z kanałem zbiorczym. Odległość osadnika od krawężnika
jezdni nie powinna przekraczać 3,0 m.
5.5.3. Izolacje
Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną.
Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem.
5.5.4. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy
powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik
zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w ST.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.

Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
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6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót
w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora.
W szczególności kontrola powinna obejmować:
− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów
wysokościowych z dokładnością do 1 cm,
− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa
mineralnego
− badanie odchylenia spadku przykanalika,
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,
− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,
− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
− sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych,
− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.
6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
−
−
−
−
−
−

−

odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosić więcej niż ± 5 cm,
odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,
odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm,
odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm,
odchylenie przykanalika w planie, odchylenie odległości osi ułożonego przykanalika od osi przewodu
ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm,
odchylenie spadku ułożonego przykanalika od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać
-5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiększonym spadku),
rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm.

7.

OBMIAR ROBÓT

7.1.

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

7.2.

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8.

ODBIÓR ROBÓT

Odbioru robót dokonuje Inspektor na zasadach określonych w ST D-00.00.00 "Wymagania
ogólne" , pkt. 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
−

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
roboty montażowe wykonania przykanalika,
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−
−
−

wykonane studzienki ściekowe ,
wykonana izolacja,
zasypany zagęszczony wykop.
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.
9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
− oznakowanie robót,
− dostawę materiałów,
− wykonanie robót przygotowawczych,
− wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie,
− przygotowanie podłoża i fundamentu,
− ułożenie przykanalików, studzienek ściekowych,
− wykonanie izolacji studzienek,
− zasypanie i zagęszczenie wykopu,
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.
10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.

Normy

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Żwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco
PN-H-74080-01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania
PN-H-74080-04 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe

10.2. Inne dokumenty
1. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r
2. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.
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D-09.03.23

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1.

WSTĘP

1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące prowadzenia i odbioru robót związanych z
wykonaniem chodników z brukowej kostki betonowej, które zostaną wykonane w ramach remontu
nawierzchni placu manewrowego w WER Zabrze.
1.2.

Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy w zlecaniu i wykonaniu robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.

Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do układania nawierzchni:
− dróg i ulic lokalnego znaczenia,
− parkingów, placów, wjazdów do bram i garaży,
− chodników, placów zabaw, ścieżek ogrodowych i rowerowych.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania.
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale
w fazie produkcji.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej.
2.2.2. Wygląd zewnętrzny
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
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Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste,
wklęśnięcia nie powinny przekraczać:
− 2 mm, dla kostek o grubości ≤ 80 mm,
− 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm.
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej
W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości:
− 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
− 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynoszą:
− na długości ± 3 mm,
− na szerokości
± 3 mm,
− na grubości ± 5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i
brązowy.
2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż
60 MPa.
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa
(w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.2.5. Nasiąkliwość
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i
wynosić nie więcej niż 5%.
2.2.6. Odporność na działanie mrozu
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250 [2].
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest
wystarczająca, jeżeli:
− próbka nie wykazuje pęknięć,
− strata masy nie przekracza 5%,
− obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest
większe niż 20%.
2.2.7. Ścieralność
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna
wynosić nie więcej niż 4 mm.
2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie
niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać
wymaganiom PN-B-19701 [4].
2.3.2. Kruszywo
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Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej,
przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.3.3. Woda
Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników,
zgodnie z receptą laboratoryjną.
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i
większą odporność na niskie temperatury i działanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być barwniki
nieorganiczne.
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować
mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Urządzenie
to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.
Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne
urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych
producenta.
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5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Podłoże
Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP ≥ 35 [7].
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej
przeznaczoną dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, można
wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt
podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.
Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami
określonymi w ST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”.
5.3. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej
powinien być zgodny z dokumentacją projektową.
Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowowodnych, może stanowić:
− grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
− kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie,
− podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa,
lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji projektowej.
Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach
dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.
5.4. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki
uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawężników zgodne z dokumentacją
projektową lub zaakceptowane przez Inżyniera.
5.5. Podsypka
Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712 [3].
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do
5 cm.
Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.
5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie
dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez
Inżyniera.
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między
kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.
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Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania
nawierzchni.
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym
kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię.
Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do
ruchu.
6. kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników
bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać
6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w
nawierzchni).
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją
projektową i odpowiednimi ST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych
polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej ST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej
ST:
− pomierzenie szerokości spoin,
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.
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6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nierówności podłużne
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN68/8931-04 [8] nie powinny przekraczać 0,8 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ±
0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny
przekraczać ± 1 cm.
6.4.4. Szerokość nawierzchni
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm.
6.4.5. Grubość podsypki
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm.
6.5. Częstotliwość pomiarów
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej,
wymienionych w pkt 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót.
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone
nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub
przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej.
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki
pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
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−
−
−
−

przygotowanie podłoża,
ewentualnie wykonanie podbudowy,
wykonanie podsypki,
ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki.
Zasady ich odbioru są określone w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy),
− dostarczenie materiałów,
− wykonanie podsypki,
− ułożenie i ubicie kostki,
− wypełnienie spoin,
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. przepisy związane
Normy
1. PN-B-04111
2. PN-B-06250
3. PN-B-06712
4. PN-B-19701
5. PN-B-32250
6. BN-80/677503/04
7. BN-68/8931-01
8. BN-68/8931-04

Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy
Boehmego
Beton zwykły
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład,
wymagania
i ocena zgodności
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i
obrzeża
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni
planografem i łatą.
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