MOIARCHITEKCI Michał Brzecki
ul. Bartoszowicka 11/1, 51-641 Wrocław
tel.:506 33 66 54, 664 703 553
biuro@moiarchitekci.pl www.moiarchitekci.pl

SZCZGÓŁOWE SPECYFIKACJE WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
OBIEKT

PRZEBUDOWA WNĘTRZA PODWÓRZOWEGO W ZAKRESIE UKŁADU
KOMUNIKACYJNEGO DOJŚĆ I DOJAZDÓW DO BUDYNKÓW, BUDOWY MIEJSC
POSTOJOWYCH, REKULTYWACJI ZIELENI, ODWODNIENIA I OŚWIETLENIA
TERENU ORAZ ROZIÓRKI OBIEKTÓW ISTNIEJĄCYCH

ADRES

KWARTAŁ ULIC TRAUGUTTA 93-97, PRĄDZYŃSKIEGO 4-24a,
KOMUNY PARYSKIEJ 82-84

INWESTOR

ST-0
STB-01
STB-02
STB-03
STB-04
STB-06
STB-07
STD-01
STD-02
STD-03
STD-04
STD-05
STD-06
STD-07
STD-08
STD-09,10
STD-11
STD-12
STE-01

GMINA WROCŁAW REPREZENTOWANA PRZEZ
WROCŁAWSKIE MIESZKANIA SP Z O. O.
UL. M. REJA 53
50-343 WROCŁAWSKIE

SPECYFIKACJA OGÓLNA
USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
ROBOTY ROZBIÓRKOWE
ROBOTY ZIEMNE
ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE
ZIELEŃ
WYPOSAŻENIE
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA
PODŁOŻE STABILIZOWANE CEMENTEM
WARSTWY SEPARACYJNE, ODSĄCZAJĄCE
I PODSYPKOWE
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
PODBUDOWA ZASADNICZA Z PRZESTRZENNYCH
PANELI POLIPROPYLENOWYCH
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
NAWIERZCHNIE Z PŁYT AŻUROWYCH
NAWIERZCHNIE ŻWIROWE
ROWKI I ŁAWY BETONOWE POD KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA
KRAWĘŻNIKI I OPORNIKI BETONOWE
OBRZEŻA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE – OŚWIETLENIE TERENU

Data i miejsce opracowania: Wrocław 23.01.2017

CPV-45453000-7
CPV 77211400-6
CPV 45111300-1
CPV 45111200-0
CPV 45262000-1
CPV 45112710-5
CPV 37500000-3
CPV 45233000-9
CPV 45111230-9
CPV 14212310-6
CPV 45233320-8
CPV 43124100-9
CPV 45233250-6
CPV 45233250-6
CPV 45233200-1
CPV 45233220-7
CPV 45233120-6
CPV 45233222-1
CPV 45310000-0

Specyfikacja ogólna

ST-0/ 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
Specyfikacja ogólna
CPV 45453000-7
ST-0

Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w kwartale ulic Prądzyńskiego Traugutta Komuny Paryskiej

Specyfikacja ogólna

ST-0/ 2

Spis treści
1. WSTĘP................................................................................................................................................. 3
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej...............................................................................................3
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych..........................................................................................3
1.3. Określenia podstawowe................................................................................................................. 4
1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych...........................................5
1.4.1. Roboty tymczasowe............................................................................................................... 5
1.4.2. Prace towarzyszące............................................................................................................... 5
1.5. Informacje o terenie budowy.......................................................................................................... 5
1.6. Organizacja robót budowlanych..................................................................................................... 6
1.6.1. Przekazanie terenu budowy................................................................................................... 6
1.6.2. Dokumenty budowy................................................................................................................ 6
1.6.3. Działania związane z organizacją prac przed i w trakcie prowadzenia robót..........................7
1.6.4. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST.................................................................7
1.6.5. Zabezpieczenie terenu budowy..............................................................................................7
1.6.6. Ochrona i utrzymanie robót.................................................................................................... 8
1.7. Ochrona interesów osób trzecich................................................................................................... 8
1.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót.......................................................................8
1.9. Warunki bezpieczeństwa pracy..................................................................................................... 9
1.9.1. Ochrona przeciwpożarowa..................................................................................................... 9
1.9.2. Materiały szkodliwe dla otoczenia..........................................................................................9
1.9.3. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia.........................................................................................9
1.10. Organizacja ruchu podczas prowadzenia robót budowlanych.....................................................9
1.11. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)...................................................10
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH... .10
2.1. Źródła uzyskania materiałów....................................................................................................... 10
2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom ..................................................................................10
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów................................................................................10
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN..........................................................................10
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU ...............................................................11
5. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH..........................11
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH .......................12
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT – W PRZYPADKU WYNAGRODZENIA
KOSZTORYSOWEGO............................................................................................................................ 12
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót...................................................................................................... 12
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów..................................................................................13
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.................................................................................................... 13
7.4. Wagi i zasady ważenia................................................................................................................ 13
7.5. Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru...........................................................................13
8. ODBIORY........................................................................................................................................... 13
8.1. Procedura przejęcia robót............................................................................................................ 13
8.2. Odbiór częściowy robót zanikających i ulegających zakryciu......................................................13
8.3. Odbiór końcowy robót.................................................................................................................. 14
8.4. Odbiór etapowy robót ................................................................................................................. 14
8.5. Dokumenty do Odbioru Ostatecznego Robót..............................................................................14
8.6. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny............................................................................................ 15
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI................................................................................................................. 15
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.................................................................................................................... 16

Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w kwartale ulic Prądzyńskiego Traugutta Komuny Paryskiej

Specyfikacja ogólna

ST-0/ 3

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Ogólnej ST-0 są postanowienia podstawowe dotyczące wykonania
i odbioru robót budowlanych podczas realizacji zadania: Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego
w kwartale ulic Prądzyńskiego Traugutta Komuny Paryskiej
Uzupełnieniem Wymagań Ogólnych (ST-0) są Specyfikacje Techniczne (ST) zawierające szczegółowe
wymagania wykonania i odbioru robót.
Jeżeli w Specyfikacji technicznej ST w punkcie dotyczącym szczegółowych warunków wykonania robót
budowlanych brak jest opisu czynności robót wynikających z projektu wykonawczego, należy przez to
rozumieć, że roboty te wykonać należy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej,
obowiązującymi normami, zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi wyrobu lub zgodnie z
wytycznymi projektanta udzielonymi na podstawie art. 20 ust.1 pkt. 4 Prawa budowlanego.
Specyfikację Techniczną jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w
pkt. 1.2.
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rozbiórki istniejących obiektów budowlanych
Rozbiórki istniejących nawierzchni
Demontaż zdegradowanych elementów małej architektury
Wycinki drzew i krzewów
wykonanie nawierzchni:
◦ dróg manewrowych
◦ placów i miejsc postojowych
◦ przepuszczalnych z kosti Eko
◦ z kostki betonowej fazowanej
◦ utwardzeń pod miejsca gromadzenia odpadów z betonowej nie fazowanej
wykonanie opasek z kostki brukowej
wykonanie opasek żwirowych (zielone ściany)
wykonanie krawężników i obrzeży
Dostawa i montaż systemu wpustów deszczowych z osadnikiem i przyłączem przykanalika
Regulacja istn. studzienek kanalizacyjnych
Odwodnienia liniowe z polimerobetonu
schodów terenowych
Wykonanie nowych studzienek betonowych przy oknach piwnicznych
nasadzenia krzewów i roślin pnących (zielone ściany)
wykonanie trawników
oświetlenie terenu

1.3. Określenia podstawowe
Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę
upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W
sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8
lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2 z późniejszymi zmianami).
Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są
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zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN
lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN).
Zharmonizowana specyfikacja techniczna wyrobu – norma zharmonizowana, europejska
aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna wyrobu państwa członkowskiego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
Dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z
obowiązującymi przepisami (organ administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji),
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności
zachodzących w czasie wykonywania robót.
Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do działania jako nadzór
inwestorski dla celów zawartej umowy, której pełne nazwisko lub nazwa są wymienione w
Dzienniku budowy.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu umowy
Księga obmiarów – gdy strony umowy ustalą wynagrodzenie jako kosztorysowe, wówczas należy
przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami,
służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców
i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.
Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzania koniecznych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane niezbędne do wykonania Robót, zgodne z
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, sprawdzone przed wbudowaniem przez
Inspektora nadzoru,
Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości przedmiotu zamówienia oraz
ustaleniu końcowego wynagrodzenia za jego wykonanie zgodnie z postanowieniami warunków
umowy.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu.
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami
we właściwych normach, aprobatach technicznych, certyfikatach zgodności, zharmonizowanych
specyfikacjach technicznych o ile projektant dopuści taką możliwość.
Projektant - uprawniona osoba będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót wg technologicznej kolejności
ich wykonania wraz obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach pomiarowych.
Rysunki – oznaczają wszelkie rysunki dodatkowe, zamienne uzupełniające - wydane przez
Projektanta poprzez Zamawiającego zgodnie z art. 20 ustawy prawo budowlane.
Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytułowany zawierający zbiór wytycznych i wymagań
określających warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru i obmiaru robót budowlanych,
opisujących przedmiot zamówienia zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy Pzp.
Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakończenie przedmiotu umowy,
mierzony od daty rozpoczęcia do daty zakończenia, przy czym datą zakończenia jest data
uzyskania bezwarunkowej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na użytkowanie.
Umowa – przez umowę o roboty budowlane Wykonawca zobowiązuje się do oddania
przewidzianego w umowie przedmiotu zamówienia, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami
wiedzy technicznej, a Inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe
przepisy czynności związanych z przygotowaniem przedmiotu zamówienia do realizacji, w
szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu oraz do odebrania obiektu
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i zapłaty umówionego wynagrodzenia.
Wada - jakakolwiek część robót wykonana niezgodnie z umową, z projektem wykonawczym,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, oraz zasadami współczesnej wiedzy
technicznej i innymi postanowieniami umowy, przy czym wadą jest również każda niekorzystna
i niezamierzona właściwość obiektu, utrudniająca zgodnie z przeznaczeniem korzystanie z niego,
bądź jego konserwację, lub obniżająca jego estetykę albo komfort użytkowników, która nie jest
powszechną cechą obiektów budowlanych w tym również brak osiągnięcia planowanych
właściwości zadania inwestycyjnego pod względem użytkowym jak i eksploatacyjnym.
Wyrób budowlany — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów ustawy o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004r nr 92, poz. 881 z później. zmian.) oraz aktach wykonawczych do tej
ustawy. o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym
integralną całość użytkową i mających wpływ na spełnienie wymagań podstawowych o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy prawo budowlane.
Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub
usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.
1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
1.4.1. Roboty tymczasowe
Wykonawca ma obowiązek do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz
likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót
tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie.
Poniesienie kosztów związanych z zagospodarowaniem i utrzymaniem terenu budowy, w tym zaplecza
budowy należą w całości do Wykonawcy. Lokalizację zaplecza należy uzgodnić z Inwestorem.
Koszty związane z robotami tymczasowymi winny być ujęte w cenach jednostkowych robót
podstawowych.
1.4.2. Prace towarzyszące
Wykonawca uwzględni realizację nw. prac towarzyszących:
 porządkowanie miejsca pracy i utrzymywanie czystości na Terenie budowy
 załadunek, wywóz i koszt utylizacji materiałów z rozbiórek
Koszty związane z robotami towarzyszącymi, które nie zostały wyodrębnione w przedmiarze robót,
winny być ujęte w cenach jednostkowych robót podstawowych.
1.5. Informacje o terenie budowy
Przedmiotem inwestycji jest wnętrze podwórzowe znajduje się w terenie zurbanizowanym
między ulicami Traugutta, Kościuszki, Więckowskiego. Całość inwestycji zlokalizowana będzie na
działkach należących do inwestora oraz działkach osób trzecich wskazanych we wniosku na
podstawie udzielonego prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Istniejące jezdnie i place posiadają nawierzchnie gruntową złym stanie technicznym z lokalnym
utwardzeniami terenu w postaci nawierzchni z kostki i płyt betonowych. Brak jest jednolitych i
normatywnych spadków podłużnych i poprzecznych, co podczas opadów deszczu oraz przy licznych
nierównościach i ubytkach wraz z istniejącymi koleinami i zaniżeniami w nawierzchni powoduje
powstawanie zastoisk wody. Taki stan pogarsza jakość drogi co wpływa w znacznym stopniu na:
bezpieczeństwo użytkowników zwiększając ryzyko wypadków; zmniejszenie płynności ruchu co
może wpływać na zanieczyszczenie środowiska; estetykę otoczenia
Na obszarze opracowania brak jest wydzielonych ciągów pieszych co wpływa na pogorszenie
właściwości użytkowych i uniemożliwia poprawne korzystanie z terenu zwłaszcza przez osoby
niepełnosprawne, osoby starsze oraz rodziny z małymi dziećmi
Zieleń niska, średnia i wysoka na obszarze objętym inwestycją występuje w postaci zieleni
nieuporządkowanej.
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Brak jest oświetlenia terenu. Istniejące miejsca gromadzenia odpadów mają formę
wolnostojących kontenerów – brak jest osłon śmietnikowych czy placów utwardzonych co
uniemożliwia zachowanie odpowiedniej czystości i negatywnie wpływa na estetykę podwórza.
Na terenie podwórza znajdują się budynki gospodarcze przeznaczone do rozbiórki.
1.6. Organizacja robót budowlanych
1.6.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarze
dokumentacji projektowej i komplety specyfikacji technicznych.
1.6.2. Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 45
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Dziennik Ustaw Nr
108 poz. 953 z roku 2002) spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą wykonywane
na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy
protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
 uzgodnienie przez Inwestora zmian w harmonogramie robót
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności
i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru
 daty zarządzenia wstrzymania robót, jeżeli takie wystąpią, z podaniem powodu
 zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych
odbiorów robót
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Projektanta
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z
podaniem, kto je przeprowadził
 wyniki robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, inne istotne
informacje o przebiegu robót
 propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone
Inspektorowi Nadzoru i Projektantowi do ustosunkowania się
Księga obmiaru – w przypadku ustalenia wynagrodzenia kosztorysowego
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów robót w sytuacji prowadzenia obmiarowego rozliczenia robót. Obmiary wykonywanych robót
przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w przedmiarach robót i wpisuje do Księgi
obmiaru.
Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych trzech punktach następujące
dokumenty:
 protokoły przekazania terenu budowy
 protokoły odbioru robót
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protokoły z narad i ustaleń
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. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora
i przedstawione do wglądu na jego życzenie.
1.6.3. Działania związane z organizacją prac przed i w trakcie prowadzenia robót
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót,
Wykonawca, na podstawie wytycznych projektowych, jest zobowiązany do opracowania i przekazania
Inspektorowi nadzoru do akceptacji następujących dokumentów:
 projektu organizacji robót
 harmonogramu rzeczowo - finansowego robót; ewentualnie, na życzenie Inwestora
 planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, omówionego w pkt. 1.9.3
Projekt organizacji robót powinien zawierać:
 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót
 projekt zagospodarowania terenu budowy i zaplecza Wykonawcy, wraz z infrastrukturą techniczną
na potrzeby budowy
1.6.4. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST
Podstawą wykonania robót jest dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne, a wymagania
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w
całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w pierwszej kolejności Wykonawca powinien kierować się zasadami
współczesnej wiedzy technicznej, aby nie wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a w
sytuacjach, gdy mogą zaistnieć domniemania zmian istotnych, o ich wykryciu winien niezwłocznie
powiadomić Projektanta i Inspektora Nadzoru, który dokona ewentualnych zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową
i Specyfikacjami Technicznymi.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w szczegółowych ST będą uważane za wartości
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji, o ile
takie dopuści Projektant.
Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać aktualnie obowiązujące instrukcje producenta materiałów
oraz przepisy związane. Wykonawca ma obowiązek stosowania się do wszelkich norm, atestów,
certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia i innych dokumentów
zgodnych z Ustawą o wyrobach budowlanych, których termin ważności po wbudowaniu obejmuje co
najmniej okres rękojmi.
1.6.5. Zabezpieczenie terenu budowy
a). Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz
Robót poza Terenem budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i przejęcia
przedmiotu zamówienia, a w szczególności utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób
wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a
także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.
b). Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inwestora.
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres
realizacji przedmiotu zamówienia.
c). Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi
instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi
montażowe.
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d). Przy robotach Wykonawca na swój koszt ma obowiązek zabezpieczyć i wydzielić strefy
niebezpieczne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz.
401).
e). Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć teren budowy po zakończeniu każdego elementu robót
i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji terenu budowy.
1.6.6. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia używane do
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora. Wykonawca
ma obowiązek utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru przedmiotu umowy. Utrzymanie
powinno być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowany obiekt był w zadawalającym stanie przez
cały czas do momentu odbioru końcowego.
1.7. Ochrona interesów osób trzecich
Projektowana inwestycja będzie wykonywana na terenie należącym do Gminy Wrocław. W
czasie prowadzenia robót nie ma potrzeby uzyskania zgody osób trzecich na prowadzenie prac w
obrębie ich własności. Należy jednak stosować się do wytycznych Zarządu Zieleni Miejskiej w kwestii
zabezpieczenia i ochrony drzew znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy.
1.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie 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.
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie w szczególności:
 stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004 poz.
880)
 stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dziennik Ustaw Nr
62, poz. 627) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;
 stosować się Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628) z
późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w myśl ustawy wytwórcą
odpadów powstających w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W związku z powyższym ciąży na
nim obowiązek prawidłowego zagospodarowania odpadów tzn. zapewnienia odpowiednich
warunków zbierania odpadów w miejscu ich wytworzenia oraz transportu z miejsc wytworzenia do
miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi w tym zakresie
decyzjami);
 stosować się do Rozporządzenia MŚ z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w
środowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481);
 stosować się do Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu
realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków
do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108).

1.9. Warunki bezpieczeństwa pracy
1.9.1. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca ma obowiązek stosować się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał sprawne wyposażenie
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa
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przeciwpożarowego, na terenie budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych.
Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej
odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w wyniku pożaru, który mógłby
powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników,
pracowników podwykonawców, dostawców bądź innych osób świadczących usługi dla budowy.
1.9.2. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Zakazuje się stosowania Materiałów, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, gdyż nie będą
dopuszczone do użycia.
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska lub emitują promieniowanie w ilościach
wyższych niż dopuszczalne (Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r.
w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi), nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i
mające być użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę,
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone pod warunkiem, że będą spełnione
wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Wykonawca musi
uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie
przepisy.
1.9.3. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia
W trakcie realizacji robót Wykonawca ma obowiązek stosować się do wszystkich obowiązujących
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał sprawne wyposażenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczeństwa oraz posiadające aktualne badania techniczne. 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. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP
wynikających z:
 Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99 poz.
1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dział Dziesiąty – „Bezpieczeństwo i higiena pracy” (ustawa z dnia
2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dziennik
Ustaw Nr 24 poz.110);
 Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 06 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz.401.);
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz.1126.).
1.10. Organizacja ruchu podczas prowadzenia robót budowlanych
Wykonawca ma obowiązek opracować, uzgodnić i zrealizować z Inspektorem nadzoru sposób
zabezpieczenia dróg i chodników podczas wykonywania przedmiotu umowy. Zakres prac koniecznych
do wykonana w tym zakresie obejmuje:
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru organizacji ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem projektu i wprowadzaniem zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót
- ustawienie tymczasowego oznakowania
- przygotowanie terenu
- wykonanie konstrukcji tymczasowych barier, oznakowań itp.
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zapewnienie wystarczających środków zapobiegających uszkodzeniu istniejących dróg oraz
chodników
zabezpieczenie i ochrona drzew w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy
naprawienie wszelkich szkód, niezwłocznie, zaraz po ich stwierdzeniu, związanych z prowadzeniem
transportu na drogach docelowych, tymczasowych i poza nimi
usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania tymczasowego
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

1.11. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Klasyfikacja wg CPV znajduje się w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i urządzeń przeznaczonych do robót
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz
świadectwa badań laboratoryjnych i ewentualnie próbki. Przyjęcie na budowę materiałów z danego
źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z tego źródła uzyskują zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w
sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. Wykonawca
ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakichkolwiek
źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót.
2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały nieodpowiadające wymaganiom Wykonawca ma obowiązek wywieźć z terenu budowy. Każdy
rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane 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 składane 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 Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych w planie organizacji terenu budowy
albo poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
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 ST,
w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót,
zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź 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. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
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zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny,
urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków wykonania przedmiotu umowy zostaną
niedopuszczone do robót.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Wykonawca ma obowiązek stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
materiałów i wyposażenia na i z Terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz,
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie
powiadamiał Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez
Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg
publicznych, na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Pojazdy opuszczające
teren budowy muszą mieć oczyszczone koła w celu usunięcia ziemi i błota przed jazdą po drogach
publicznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za oczyszczenie wszystkich odcinków drogi publicznej,
którą zanieczyściły pojazdy Wykonawcy lub jego podwykonawców.

5. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Wykonawca ma obowiązek do zrealizowania i ukończenia przedmiotu zamówienia określonego w
umowie oraz do usunięcia wszelkich wad.
Wykonawca ma obowiązek prowadzić roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami w
umowie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich
zgodność z Dokumentacją projektową, wymaganiami ST oraz z poleceniami Projektanta i Inspektora
nadzoru.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu budowy i do wszelkich dodatkowych
obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inspektorem nadzoru jako
obszary robocze.
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki
sprzęt i nadmiar materiałów.
Wykonawca będzie niezwłocznie uprzątał i usuwał z Terenu budowy wszelkie odpady i niepotrzebne
materiały dla Robót tymczasowych utrzymywanych nie dłużej, niż jest to konieczne. Podczas
prowadzenia robót budowlanych i wykończeniowych (prace malarskie, murarskie, tynkarskie, wiercenie,
kucie, itp.) zabezpieczy przed zniszczeniem i zabrudzeniem wszelkie instalacje, urządzenia,
wyposażenie w obszarze prowadzonych robót.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odtworzenia Terenu budowy do stanu pierwotnego w miejscach,
gdzie dokumentacja projektowa nie przewiduje innego zagospodarowania terenu, w przypadku
udokumentowanych zniszczeń wynikających z prowadzenia Robót.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót
poza terenem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru końcowego
przedmiotu umowy.
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH
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.
Inspektor nadzoru może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają:


Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i
dokumentów technicznych
 Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i
które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona
do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez
Wykonawcę Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone.
Zakazuje się wbudowywania materiałów znajdujących się w Krajowym Wykazie Zakwestionowanych
Wyrobów Budowlanych, publikowanym przez GUNB.
Przepisy regulujące powyższe wymagania:
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r Nr 92 poz. 881)
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. O systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r nr 166 poz. 1360 +
późniejsze zmiany)
 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. O ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r nr 229
poz 2275 +zmiana Dz. U. z 2007r nr 35 poz.215)
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie
zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. z 2004r. Nr
195, poz. 2011)
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek administracyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004r Nr 249 poz. 2497)
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 14 października 2004 r. w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek administracyjnych upoważnionych do ich wydania (Dz. U. z
2004r Nr 237 poz. 2375)
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT – w przypadku wynagrodzenia
kosztorysowego
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiającego o
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem, o ile strony
nie ustalą innej zasady.
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie
indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności
na rzecz Wykonawcy.
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Obmiary będą prowadzone wg zasad podanych w „Założeniach do kosztorysowania” zawartych w KNR,
KNNR oraz w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych.
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 m 3 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 nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym
okresie trwania Robót.
7.4. Wagi i zasady ważenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST.
Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
7.5. Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed 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.
8. ODBIORY
8.1. Procedura przejęcia robót
Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z Umową.
Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia n/w odbiorów:
 odbiór częściowy robót zanikających i ulegających zakryciu
 odbiór etapowy robót uzgodniony w harmonogramie rzeczowo – finansowym,
 odbiór końcowy przedmiotu umowy
 odbiór ostateczny – pogwarancyjny
8.2. Odbiór częściowy robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorom częściowym podlegają roboty zanikające lub ulegające zakryciu. Odbioru częściowego
dokonuje Inspektor nadzoru. Odebrane częściowo roboty pozostają pod kontrolą Wykonawcy, do czasu
odbioru końcowego. Nie dopuszcza się przejęcia części robót, w rozumieniu art. 654 k.c.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i
ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o
tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań kontrolnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
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W przypadku, gdy Wykonawca nie zawiadomi o wystąpieniu robót ulegających zakryciu lub
zanikających, a postęp prac uniemożliwi dokonania kontroli i odbioru tych prac, Inspektor nadzoru ma
prawo nakazać Wykonawcy odkrycie nieodebranych elementów robót na koszt Wykonawcy.
8.3. Odbiór końcowy robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na
piśmie o tym fakcie Zamawiającego. W terminie określonym przez Zamawiającego po uprzednim
otrzymaniu kompletnych dokumentów do odbioru końcowego, rozpoczną się czynności odbiorowe.
8.4. Odbiór etapowy robót
Odbiór etapowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości i
wartości. Zakończenie danego etapu robót oraz gotowość do takiego odbioru będzie stwierdzona przez
Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym
fakcie Zamawiającego. Ilość robót oraz zgodność z harmonogramem ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę i w oparciu o przeprowadzoną wizję
lokalną, w konfrontacji z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi ustaleniami umownymi.
8.5. Dokumenty do Odbioru Ostatecznego Robót
Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca ma obowiązek przygotować m. innymi następujące dokumenty:
w formie papierowej i elektronicznej
 Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót budowlanych z projektem
budowlanym, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy
 Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (PB i PW) z naniesionymi zmianami,
potwierdzoną przez Projektanta i Inspektora nadzoru oraz dokumentację projektową dodatkową,
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy
 Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót
 Specyfikacje Techniczne (podstawowe i ewentualnie uzupełniające lub zamienne)
 Protokoły wszystkich odbiorów częściowych robót zanikających i ulegających zakryciu
 Receptury i ustalenia technologiczne, jeśli takie były
 Dziennik budowy i Księgę obmiarów (oryginały)
 Wyniki pomiarów kontrolnych zgodnie z ST
 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak
bezpieczeństwa, zgodnie z ST
 Protokoły wszystkich pomiarów instalacji elektrycznych i niskoprądowych
 Sprawozdanie techniczne
 Instrukcje eksploatacji, konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń
 Protokoły odbiorów gestorów mediów (energia, teletechnika)
W przypadku stwierdzenia, że pomimo zgłoszenia roboty nie zostały zakończone lub, że dostarczona
dokumentacja jest niekompletna, Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o odmowie
rozpoczęcia czynności odbiorowych. Po rzeczywistym zakończeniu robót i dostarczeniu kompletnej
dokumentacji zostanie wyznaczony nowy termin odbioru końcowego.
Odbiór robót polegać będzie na porównaniu zakresu wykonanych prac z zakresem umownym oraz
odbiorze jakościowym tych prac.
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale
Inspektorów nadzoru, Kierownika Budowy i kierowników robót. W przeciągu trzech dni komisja
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót ze szczegółowymi specyfikacjami
technicznymi, o ile umowa nie określi innych terminów.
W toku odbioru końcowego, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów
robót zanikających i ulegających zakryciu. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót
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poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz obowiązującymi
normami z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w
dokumentach umowy.
8.6. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny
Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
zaistniałych w okresie gwarancji. Przebieg odbioru odbędzie się na zasadach Odbioru końcowego,
przed terminem upływu okresu gwarancji jakości.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające
się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacjach technicznych i Dokumentacji
projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe będą obejmować:
 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren budowy i z
powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy)
 koszty pośrednie, w skład których wchodzą m. in.: płace personelu i kierownictwa budowy,
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji oraz likwidacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące
oznakowana Robót, koszty robót towarzyszących i tymczasowych nie wyszczególnionych w
przedmiarze, koszty projektów uzupełniających, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz
budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót,
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy
 wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych
 obsługę geodezyjną
 wywóz odpadów
 przywrócenie terenu do stanu pierwotnego
 inne poniesione koszty związane z uzyskaniem przychodu przy realizacji przedmiotu zamówienia.
 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących
wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,
 ryzyko ryczałtu ceny jednostkowej bądź przyjęcia wynagrodzenia ryczałtowego.
 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami; do cen jednostkowych nie należy wliczać
podatku VAT.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Specyfikacja Techniczna w różnych miejscach powołuje się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe,
instrukcje oraz inne akty prawne. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z
Rysunkami i Specyfikacją, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jako
profesjonalny przedsiębiorca budowlany zna ich zawartość i wymagania. Zastosowanie będą miały
ostatnie wydania Polskich Norm i zharmonizowanych norm europejskich, pod warunkiem, że ich tytuły
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i numery zostały opublikowane w Oficjalnym Dzienniku Unii Europejskiej lub przynajmniej jedno
państwo członkowskie Unii Europejskie przeniosło je do zbioru norm krajowych. Roboty będą
wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z normami jw.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu
robót określonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej.
Oznacza to, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych norm i
przepisów, a w szczególności:
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2006r Nr 156 poz. 1118 wraz z
późniejszymi zmianami) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003 poz. 717 wraz z późniejszymi zmianami)
3. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 wraz z
późniejszymi zmianami)
4. Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
5. Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; - Rozporządzenie ministra Infrastruktury w sprawie warunków,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich sytuowanie z późn. zmianami
6. Dz. U. Nr 82, póz, 930 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych
7. Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych, z późn. Zmianami tekst jednolity Dz.U nr 2004/2004 poz.2086
8. Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
9. Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
10. Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych wraz
z aktami wykonawczymi do tej ustawy.
11. Dz.U nr 2002/2004 poz. 2072 - Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w
sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych
12. Dz.U nr 62/2001 poz. 627 z późn. zmianami – ustawa Prawo ochrony środowiska
13. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 kwietnia
1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu
(Dz.U. nr 55, poz. 355).
14. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja
1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. nr 66, poz. 436).
15. Rozporządzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany, obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej
treści.

Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w kwartale ulic Prądzyńskiego Traugutta Komuny Paryskiej

Usunięcie drzew i krzewów

STB-01/ 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
Usunięcie drzew i krzewów
CPV 77211400-6
STB-01

Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w kwartale ulic Prądzyńskiego Traugutta Komuny Paryskiej

Usunięcie drzew i krzewów

STB-01/ 2

Spis treści
1. WSTĘP................................................................................................................................................. 3
1.1. Przedmiot SST............................................................................................................................... 3
1.2. Zakres stosowania SST................................................................................................................. 3
1.3. Zakres robót objętych SST ........................................................................................................... 3
1.4. Określenia podstawowe................................................................................................................. 3
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót..............................................................................................4
2. MATERIAŁY......................................................................................................................................... 4
3. SPRZĘT................................................................................................................................................ 4
4. TRANSPORT........................................................................................................................................ 5
5. WYKONANIE ROBÓT.......................................................................................................................... 5
5.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewów ...........................................................................5
5.2. Usunięcie drzew i krzewów ........................................................................................................... 5
5.3. Likwidacja pozostałości po usuniętej roślinności...........................................................................5
5.4. Zabezpieczenie roślin.................................................................................................................... 5
5.5. Przygotowanie terenu i roślin ....................................................................................................... 7
5.6. Działania po zakończeniu robót..................................................................................................... 7
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT........................................................................................................... 8
7. OBMIAR ROBÓT................................................................................................................................. 8
8. ODBIÓR ROBÓT.................................................................................................................................. 8
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI................................................................................................................... 8
10. PRZEPISY ZWIĄZANE...................................................................................................................... 8

Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w kwartale ulic Prądzyńskiego Traugutta Komuny Paryskiej

Usunięcie drzew i krzewów

STB-01/ 3

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z usunięciem drzew i krzewów na terenie przewidzianym do prowadzenia robót dla
realizacji inwestycji: „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w kwartale ulic Prądzyńskiego
Traugutta Komuny Paryskiej”
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące Robót związanych z:

•
•
•
•
•

usunięciem drzew i krzewów
segregacją materiału drzewnego
wywozem drągowiny, karpiny i gałęzi
karczowaniem i oczyszczeniem terenu po wycince, w tym zasypaniem dołów po karczowaniu
zabezpieczeniem przed uszkodzeniem drzew nie przeznaczonych do wycinki, występujących w
obszarze prowadzenia robót

1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST.
Drzewo - wieloletnia roślina o zdrewniałym pędzie głównym (pniu) i pędach bocznych (gałęziach)
tworzących koronę, np. olcha, lipa, dąb, brzoza,
Krzew - roślina drzewiasta o pędach zdrewniałych, nie posiadająca typowego pnia, np.: leszczyna,
głóg, czarny bez, wiklina, krzaki - zarośla krzewów,
Karpina - drewno części podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostałym po ścięciu w gruncie i przy
powierzchni terenu,
Gałęzie - boczne, zdrewniałe pędy drzew i krzewów; grubsze - konary,
Karczowanie - wycinanie drzew i krzewów wraz z wykopywaniem pni i korzeni.
Pierśnica - średnica pnia mierzona na wysokości 130 cm
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Formy drzew
Forma naturalna – forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku, z wyraźnie
wykształconym przewodnikiem. Utrzymanie formy naturalnej nie wymaga dodatkowych zabiegów
pielęgnacyjnych — cięcia lub podkrzesywania.
Forma pienna - forma krzewu lub drzewa z wyraźnie uformowanym pniem i koroną
Forma wielopienna – forma drzewa, które ma 2 lub więcej pędów (pni) rozgałęzionych, wyrastających
do 50 cm od powierzchni ziemi. Najcieńszy pień musi mieć obwód minimum 6-8 cm. Parametrem jest
ilość pni oraz obwód najcieńszego i najgrubszego pnia.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z
Dokumentacją Projektową, SST, obowiązującymi normami oraz poleceniami Inżyniera.
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST - 0 "Wymagania ogólne". Materiały do
tymczasowego zabezpieczenia istniejącej roślinności, np. deski, maty, grunt do zasypki dołów po
karczach
3. SPRZĘT
Do wykonywania Robót związanych z usunięciem drzew i krzewów należy stosować:
piły mechaniczne

•
•
•
•

siekiery

•

rębiarki

specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia
spycharki
koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem
drzew
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4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 0 "Wymagania ogólne" pkt. 4.
Gałęzie, drobne korzenie należy wywozić po uprzednim dokonaniu pocięcia, rozdrobnienia za pomocą
rębiarki.
Ładunek przewożonego materiału powinien być zabezpieczony przed zmianą położenia lub
wypadnięcia z pojazdu. Ładunek na pojeździe powinien być umieszczony równomiernie, by nie
naruszał równowagi i stateczności pojazdu.
Pnie przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny być
transportowane w sposób niepowodujący ich uszkodzeń.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów
technicznych.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewów
Roboty związane z usunięciem drzew i krzewów obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i
krzaków, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów
oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu.
5.2. Usunięcie drzew i krzewów
Pnie drzew i krzewów znajdujące się w pasie robót ziemnych powinny być wykarczowane
sprzętem mechanicznym.
Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem przydatnym do
budowy nasypów i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w STB-03 Roboty ziemne. Doły w
obrębie przewidywanych wykopów należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich
wody.
Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające wartość jako
materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości w czasie robót.
5.3. Likwidacja pozostałości po usuniętej roślinności
Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami
SST lub wskazaniami Inżyniera.
Jeżeli dopuszcza się do przerabiania gałęzi przez mechaniczne rozdrabnianie za pomocą
specjalistycznego sprzętu, to sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta tego
sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu
budowy.
Jeżeli dopuszczono spalanie roślinności i innych pozostałości powstałych w czasie robót
przygotowawczych Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby odbyło się ono z zachowaniem wszystkich
wymogów bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów. Zaleca się stosowanie technologii
umożliwiających intensywne spalanie z powstawaniem małej ilości dymu, to jest spalanie w wysokich
stosach albo spalanie w dołach z wymuszonym dopływem powietrza. Po zakończeniu spalania ogień
powinien być całkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlących się części.
Jeżeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do odstąpienia od spalania lub jego
przerwania, a nagromadzony materiał do spalenia stanowi przeszkodę w prowadzeniu innych prac,
Wykonawca powinien usunąć go w miejsce tymczasowego składowania lub w inne miejsce
zaakceptowane przez Inżyniera, w którym będzie możliwe dalsze spalanie.
Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeśli pozostałości
po spaleniu za zgodą Inżyniera są zakopywane na terenie budowy, to powinny być one układane w
warstwach. Każda warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu. Ostatnia warstwa powinna być
przykryta warstwą gruntu o grubości co najmniej 30 cm i powinna być odpowiednio wyrównana i
zagęszczona. Pozostałości po spaleniu nie mogą być zakopywane pod rowami odwadniającymi ani pod
jakimikolwiek obszarami, na których odbywa się przepływ wód powierzchniowych.
5.4. Zabezpieczenie roślin
Zabezpieczanie systemu korzeniowego
W trakcie realizacji wszelkich prac budowlanych i drogowych bezwzględnie unikać zagęszczania gleby
wokół drzew (minimalna powierzchnia ochrony systemu korzeniowego obejmuje rzut korony; w
przypadku drzewostanów cennych warto zwiększyć powierzchnię chronioną o powierzchnię
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występującą poza rzutem korony – stosując zasadę im większa powierzchnia gruntu poddana ochronie,
tym mniejsze straty w obrębie systemu korzeniowego; rys. 1).
Zgodnie z zaleceniami chirurgii / pielęgnacji drzew, w celu pełnej ochrony drzew wszelkie prace ziemne
w zasięgu rzutu korony (plus 1 m) – jeżeli nie ma innej możliwości technicznej - powinny być
wykonywane ręcznie. Bezwzględnie należy przestrzegać zasady ograniczonej interwencji w zasięgu
strefy warunkowo naruszalnej oraz całkowity brak ingerencji w system korzeniowy w zasięgu strefy
nienaruszalnej. W przypadku napotkania korzeni centralnych, korzenie należy zachować, a np. kabel
poprowadzić pod spodem (rys. 1).
Odsłonięty w wykopie system korzeniowy należy zabezpieczyć i przestrzegać określonych
następujących zasad:
wszystkie uszkodzone korzenie o średnicy około 3-4 cm należy odciąć starannie czystym, ostrym
narzędziem, dbając o to, aby powierzchnia cięcia była równa i gładka, a następnie zasmarować maścią
ogrodniczą z dodatkiem fungicydu (preparatu grzybobójczego), np. Funabenem. Nie wolno obcinać
grubych korzeni systemu centralnego;
jeżeli wykop pozostaje nie zasypany przez dłuższy czas, to korzenie drzew należy okryć matami
słomianymi lub jutowymi, co uchroni je przed nadmiernym wysuszeniem (szczególnie gdy prace są
prowadzone w pełni lata);
nie należy dopuszczać do poruszania się i parkowania ciężkich pojazdów mechanicznych
bezpośrednio pod koronami drzew;
nie należy magazynować żadnych materiałów budowlanych, np. kruszywa, gruntów nakładowych, pod
koronami drzew;
należy unikać zmian poziomu gruntu w bezpośrednim sąsiedztwie drzewa; każda zmiana poziomu
gruntu prowadzi do niekorzystnych zmian w obrębie systemu korzeniowego lub szyi korzeniowej:
obniżenie terenu prowadzi do odsłonięcia korzeni i ich przesuszania oraz narażenia ich na uszkodzenia
mechaniczne
podniesienie terenu (zasypanie pnia drzewa) prowadzi do pogorszenia warunków tlenowych w obrębie
szyi korzeniowej
wszelkie konieczne zmiany poziomu terenu należy prowadzić w dalszej odległości od drzewa,
odpowiednio profilując teren tak, aby przy samym drzewie poziom gruntu pozostał bez zmian.

Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w kwartale ulic Prądzyńskiego Traugutta Komuny Paryskiej

Usunięcie drzew i krzewów

STB-01/ 7

Zabezpieczanie pni drzew
Pnie drzew należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi osłaniając je deskami lub
słomianymi matami, a następnie dając na maty deski. Osłona powinna sięgać około 2 m (najlepiej 2,5-3
m) od poziomu gruntu. Deski należy przymocować w trzech miejscach w odległości 40-60 cm od siebie,
np. opaskami z drutu lub taśmą stalową.
W przypadku prowadzenia prac w sąsiedztwie drzew cennych oraz większych kompleksów zieleni
(drzewostanów, grup drzew), zalecane jest zastosowanie wygrodzenie całego terenu (deskami, siatką),
wyłączając tym samym teren z użytkowania na czas budowy.
5.5. Przygotowanie terenu i roślin
W przypadku planowanych prac budowlanych i ziemnych w sąsiedztwie drzew objętych
adaptacją, zaleca się przed rozpoczęciem prac ziemnych przeprowadzenie wizji terenowej mającej na
celu ocenę ewentualnej kolizji najniżej położonych konarów drzew z poruszającym się sprzętem
mechanicznym. W przypadku zaistniałej kolizji należy przeprowadzić zabiegi redukujące w obrębie
korony zgodnie z obowiązującymi zasadami pielęgnacji drzew i krzewów oraz obowiązującymi
przepisami prawa polskiego, po wcześniejszym zgłoszeniu Inwestorowi, inspektorowi ds. zieleni.
5.6. Działania po zakończeniu robót
Demontaż zabezpieczenia drzew – ostrożne rozebranie konstrukcji z zachowaniem wyżej
opisanych zasad postępowania w strefie ochrony korzenia.
Po przykryciu wykopu glebą urodzajną należy obficie nawodnić górną warstwę gleby (30 cm gleby)
występującą w obrysie korony.
W okresie suszy należy w ciągu 1 sezonu wegetacyjnego po zakończeniu budowy drzewa
systematycznie podlewać.
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W przypadku strat w obrębie systemu korzeniowego należy na początku sezonu wegetacyjnego
zastosować nawozy stymulujące rozwój korzeni włośnikowych.
Za uszkodzenie i zniszczenie drzew i krzewów na placu budowy odpowiada Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności ich wykonania: zabezpieczenia
drzew i krzewów w obrębie robót budowlanych, usunięcia roślinności, wykarczowania korzeni i
zasypania dołów, oczyszczenia powierzchni po karczowaniu. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły
powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w ST Roboty ziemne.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”.
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót w jednostkach określonych w
Wycenionym Przedmiarze Robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykarczowanych
pniach, przed ich zasypaniem.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 9.
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i
badań, według warunków Umowy.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Dla powołanych norm lub przepisów, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne dostarczane towary
oraz wykonane i zbadane Roboty obowiązywać będą postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania tych powołanych norm i przepisów.
PN-S- 02205

Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

Pozostałe przepisy i normy wyszczególnienie w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”.
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WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie
robót rozbiórkowych podczas realizacji zadania: „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w
kwartale ulic Prądzyńskiego Traugutta Komuny Paryskiej”
1.2. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST-0.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty rozbiórkowe należy wykonać przed rozpoczęciem właściwych robót budowlanych.
W zakres robót rozbiórkowych i demontażowych wchodzi:
•
•
•
•
•

Demontaż części istniejących nawierzchni
Demontaż elementów małej architektury
Demontaż elementów kanalizacji deszczowej
Wyburzenie komórek i garaży
Rozbiórka budynków

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST–0.
2. MATERIAŁY
Nowe materiały nie występują.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST - Wymagania ogólne.
Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. Wykonawca powinien
posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów
bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń
pozostałych, nierozbieranych elementów.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.
4. TRANSPORT
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST-0.
Załadunek jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków
ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych.
Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora nadzoru.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0.
5.2. Warunki szczegółowe
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów budowlanych, w
stosunku do których zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej.
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Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać wszelkie niezbędne zabezpieczenia
terenu rozbiórki - wygrodzić przed dostępem osób postronnych i oznakować o grożącym
niebezpieczeństwie. Dodatkowo na ogrodzeniu oznakować tablicami koloru żółtego informującymi o
grożącym niebezpieczeństwie.
Przed przystąpieniem do rozbiórki należy wykonać odłączenie istniejących przyłączy energetycznych i
wodociągowych oraz kanalizacyjnych od budynku do instalacji zewnętrznych.
Kolejność robót rozbiórkowych oraz zakres:
1. Odłączyć wszelkie media podłączone do budynku. Protokół stwierdzający brak zasilania ma być
dołączony do książki robót.
2. Ogrodzić teren wokół budynku przeznaczonego do rozbiórki. Ogrodzenie powinno być wysokości
2,0 m i powinno być z blachy fałdowej (systemowe). W ogrodzeniu należy przewidzieć bramę
wjazdową na teren rozbiórek. Przy bramie wjazdowej należy ustawić tablicę informacyjną.
3. Demontaż urządzeń i przewodów instalacyjnych. Urządzenia i instalacje przewidziane do
demontażu podlegają rozbiórce w pierwszej kolejności. Rury stalowe pociąć na odcinki do
transportu do punktu złomu.
4. Rozbiórka stolarki drzwiowej i okiennej. Skrzydła drzwiowe i okienne zdjąć z zawiasów,
zdemontować opaski, ościeżnice wykuć z muru. Po wyjęciu okien otwory zaleca się zabić deskami
lub blatami dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy przy następnych robotach.
5. Rozbiórka dachu i obróbek blacharskich. Należy zdemontować rynny i rury spustowe, obróbki
blacharskie. Blachę fałdową odspoić od murów.
6. Rozbiórka ścian. Rozbiórkę ścian budynku należy prowadzić stopniowo od jednej ściany szczytowej
do przeciwległej.
7. Fundamenty. Po skończonej rozbiórce części nadziemnej należy przystąpić do rozbiórki posadzki,
ścian fundamentowych oraz fundamentów. Wykopy po fundamentach należy wypełnić mieszanką
piaskowo - żwirową zagęszczoną do stopnia zagęszczenia Is≥0,97.
8. Oczyścić teren z ewentualnie pozostawionych miejscowo materiałów z rozbiórki budynku.

5.3. Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia, BHP w trakcie rozbiórki
Oprócz podstawowych zasad BHP obowiązujące na placu budowy należy dodatkowo
wprowadzić zakaz przebywania pracowników na kondygnacjach poniżej prowadzonych prac
rozbiórkowych.
Prace rozbiórkowe mogą być prowadzone przez osobę lub pod nadzorem osoby posiadającej
odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych i wyburzeniowych należy przestrzegać wszystkich
obowiązujących przepisów BHP i bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy tych robotach
urządzenia zabezpieczające i ochronne.
Pracownicy powinni być zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz odzież roboczą, kaski,
okulary i rękawice ochronne.
Robót rozbiórkowych na zewnątrz budynku nie należy prowadzić w czasie opadów atmosferycznych i
silnego wiatru.
Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych muszą być w sposób
odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obejścia i odjazdy wyraźnie oznakowane.
Robotnicy pracujący na wysokości 4 m i powyżej powinni być zabezpieczeni pasami ochronnymi lub
linami umocowanymi do trwałych elementów budynku.
Teren rozbiórki ogrodzić oraz na bieżąco usuwać powstały gruz.
Zachować szczególną ostrożność przy rozbiórce pokrycia oraz demontażu elementów więźby dachowej
– prace rozpoczynać dopiero po podparciu elementów więźby grożących zawaleniem.
Robotnicy w czasie prowadzenia rozbiórki sposobem zmechanizowanym powinny znajdować się poza
strefą niebezpieczną.
Drewniane elementy więźby dachowej układać na placu składowym tak, aby nie blokować komunikacji.
Całość gruzu z rozbieranej konstrukcji należy wywieźć na odpowiednie składowisko.

•
•
•
•

5.4. Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych
bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym
o problemach prowadzenia robót należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego
w razie sytuacji awaryjnej stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą
i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową
każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy
pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek
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5.5. Organizacja robót
Wykonanie robót powinno być jak określono w dokumentacji projektowej i specyfikacji, bądź
inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do
akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą
wykonywane roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe.
5.6. Zasady BHP
Sposoby bezpiecznego wykonywania robót rozbiórkowych reguluje Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania
robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdział 18.
5.7. Usunięcie z placu budowy materiałów z rozbiórek
Materiały uzyskane z rozbiórek lub porządkowania placu budowy stają się własnością
Wykonawcy i zostaną usunięte w miarę postępu robót. Wykonawca zagwarantuje, że wszystkie
dodatkowe materiały i produkty odpadowe uzyskane z rozbiórek oraz porządkowania placu budowy są
usuwane do zakładu gospodarki odpadami upoważnionego do ich przyjęcia zgodnie z odpowiednimi
wymaganiami ustawowymi i, jeżeli to będzie wymagane przez Inspektora nadzoru, przedstawi pisemne
potwierdzenie o tej treści.
Wykonawca zezwoli na wywóz materiału rozbiórkowego wyłącznie odpowiednio wykwalifikowanym
przewoźnikom i uzyska od tych przewoźników pisemne potwierdzenie dotyczące lokalizacji ich miejsc
składowania. Tam, gdzie występują materiały skażone i produkty odpadowe pochodzące z wyburzenia,
powinny one zostać usunięte w sposób wskazany przez Inspektora nadzoru.
6. KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0.
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych i
demontażowych.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0.
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-0.
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
księdze obmiaru.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora
nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0.
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i
badań, według warunków Umowy.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Dokumentacją odniesienia jest:
• umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót,
zatwierdzona przez Zamawiającego
• dokumentacja ww. zadania
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normy
inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Wykonanie robót musi być zgodne z niżej wymienionymi rozporządzeniami i ustawami:
•

•
•
•
•

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogólne
przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.
Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych – Dz.U. nr 47 poz.
401 z 2003 r.
Prawo budowlane – Dz.U nr 207 poz. 2016 z 2003 r.
Ustawa o odpadach – Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z późn. zmianami
Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać
osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącymi przedsiębiorcami, do
wykorzystania na ich własne potrzeby. Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
28 maja 2002 r. (poz. 686)

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany, obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej
treści.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej /SST/ są wymagania dotyczące
realizacji robót budowlanych (wykonania i odbioru robót) przewidzianych do wykonania zadania pn.
„Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w kwartale ulic Prądzyńskiego Traugutta Komuny
Paryskiej”
1.2. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST-0.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją.
Zakres robót obejmuje:
• roboty ziemne,
• wykopy szerokoprzestrzenne
• wykopy wąskoprzestrzenne
• przemieszczenie mas ziemnych
• kształtowanie skarp i nasypów
• mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu
• wykonanie tymczasowego odwodnienia powierzchniowego.
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte oraz otwarte obudowane. Metody wykonania robót
(mechanicznie, w uzasadnionych przypadkach ręcznie) powinny być dostosowane do głębokości
wykopu, danych geotechnicznych, ustaleń instytucji uzgadniających oraz posiadanego sprzętu
mechanicznego. W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać
sposobem ręcznym. Ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp
wykopów) należy składować wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych zależnie od
zainwestowania terenu i obowiązujących warunków bhp. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który
nie będzie użyty do zasypania, powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład z
uwzględnieniem wytycznych zawartych w planie BIOZ. Zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach
powinno spełniać wymagania, dotyczące wartości wskaźnika zagęszczenia (Is) 0,97- 1,0. W czasie
robót ziemnych należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz
terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia
wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy
ująć w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren robót ziemnych.
Wykonawca ma obowiązek określić kolejność wszystkich robót ziemnych objętych SST w
harmonogramie robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Odprowadzenie wody z terenu
budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały
uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót.
2. MATERIAŁY
Nowe materiały nie występują.
3. SPRZĘT
Koparka podsiębierna na podwoziu gąsienicowym 0.6-1.2 m3, ładowarka 1.2 m3, spycharka
gąsienicowa 74 kW, samochód samowyładowczy 5-10 t, walec statyczny samojezdny do 10 t, walec
wibracyjny samojezdny 7.5 t, równiarka samojezdna 74 kW, łopaty, kilofy, wiadra, taczki.
4. TRANSPORT
Mechaniczny samochodem samowyładowczym, w uzasadnionych przypadkach ręczny.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem i ścisłe
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót
budowlanych za ich zgodność z projektem budowlanym, wymaganiami SST oraz poleceniami
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Inspektora Nadzoru. Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego
położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących się znaleźć w zasięgu prowadzonych robót.
Jeżeli teren, na którym wykonywane są roboty ziemne nie może być ogrodzony, wykonawca robót
powinien zapewnić jego stały dozór.
Przed rozpoczęciem wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne, Kierownik Budowy jest
zobowiązany do określenia bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej
sieci i sposobu wykonania tych robót. Bezpieczną odległość Kierownik Budowy ustala w porozumieniu z
właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca tych robót
należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić.
Podczas wykonywania robót ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji
niezwłocznie przerywa się pracę i ustala z właściwą jednostką zarządzającą daną instalacją dalszy
sposób wykonywania robót.
Jeżeli podczas wykonywania robót ziemnych zostaną odkryte przedmioty trudne do identyfikacji,
przerywa się dalszą pracę i zawiadamia się osobę nadzorującą roboty ziemne. W czasie wykonywania
robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. Prowadzenie
robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów poszukiwawczych
powinny odbywać się ręcznie. W miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach
należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady składające się z
deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m oraz w
odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. Wolną przestrzeń między deską krawężnikową a
poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości.
Dodatkowo balustrady takie powinny być zaopatrzone w czerwone światło ostrzegawcze. Niezależnie
od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, wykop należy
szczelnie przykryć w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do niego. W przypadku przykrycia wykopu
zamiast balustrad teren robót można oznaczyć za pomocą balustrad z lin lub taśm z tworzyw
sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,1 m i w odległości 1 m od krawędzi
wykopu. Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być
wykonywane tylko do głębokości 1 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie
jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. Wykopy bez umocnień o głębokości
większej niż 1 m, ale nie większej niż 2 m, można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań
gruntu i dokumentacja geologiczno-inżynierska. Zabezpieczenie ażurowe ścian wykopów można
stosować tylko w gruntach zwartych. Jednak stosowanie zabezpieczenia ażurowego ścian wykopów w
okresie zimowym jest zabronione.
Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robót ziemnych: tworzenie nawisów przy wykonywaniu
wykopów, włączanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napełniania naczynia roboczego
gruntem, przebywanie osób w zasięgu działania naczynia roboczego maszyny roboczej,
przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczających dopuszczalny stopień, określony
w jej dokumentacji techniczno-ruchowej, wykonywanie tych robót pod czynnymi napowietrznymi liniami
energetycznymi w odległości mniejszej niż określają to odrębne przepisy, przebywanie osób w kabinie
pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie załadunku jego skrzyni w przypadku, gdy kabina
pojazdu nie została konstrukcyjnie wzmocniona.
W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu należy: w pasie terenu
przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu,
wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych w kierunku od wykopu; likwidować
naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego
nachylenia w każdym punkcie skarpy; sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej
przerwie w pracy.
W czasie wykonywania koparką wykopów wąsko przestrzennych należy wykonywać obudowę
wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowę prefabrykowaną, z użyciem
wcześniej przewidzianych urządzeń mechanicznych.
Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście)
do wykopu. Odległość między zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m.
Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami
służącymi do wydobywania urobku jest zabronione.
Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę
niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w
odległości od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. Przebywanie
osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką jest zabronione nawet w czasie postoju. Jeżeli roboty
odbywają się w wykopie wąskoprzestrzennym jednocześnie z transportem urobku, wykop musi zostać
przykryty szczelnym i wytrzymałym zabezpieczeniem.
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Pojemniki do transportu urobku powinny być załadowane poniżej górnej krawędzi. Składowanie urobku,
materiałów i wyrobów jest zabronione: w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli
ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy; w
strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. W czasie zasypywania
obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od dna wykopu i stopniowo je usuwać, w
miarę zasypywania wykopu. Zabezpieczenie można usuwać jednoetapowo z wykopów wykonanych: w
gruntach spoistych - na głębokości nie większej niż 0, 5 m; w pozostałych gruntach na głębokości nie
większej niż 0,3 m. Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach
pionowych i na głębokości poniżej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami
osłonowymi lub obudową prefabrykowaną.
Roboty ziemne, w zależności od potrzeb, można prowadzić następującymi metodami:
• mechaniczną, polegającą na wykonaniu czynności zasadniczych i pomocniczych z
zastosowaniem różnego rodzaju sprzętu,
• ręczno-mechaniczną, w której odspojenie i załadowanie gruntu do środków wydobywczych
następuje ręcznie, transport zaś na odkład lub środki transportowe mechaniczne, za pomocą
transporterów taśmowych , wyciągów skipowych, lekkich żurawi itp.
• ręczną w której wszystkie czynności są wykonane siłą mięśni ludzkich i za pomocą narzędzi, w
niektórych przypadkach również metodą hydromechaniczną, polegającą na odspajaniu,
transporcie i osadzaniu gruntu w planowanym miejscu przy użyciu strumienia wody pod
odpowiednim ciśnieniem.
Dobór metody lub wykonanie robót jednocześnie kilkoma metodami zależy od ilości robót i
warunków, w jakich mają być prowadzone. Przy robotach ziemnych, niezależnie od przestrzegania
danych zawartych w projekcie, należy także przestrzegać następujących ogólnych zasad i warunków
technicznych: przy wykonywaniu wykopów sposobem zmechanizowanym pod fundamenty lub
instalacje podziemne zatrzymuje się kopanie na poziomie ok. 20 cm powyżej żądanej rzędnej; warstwę
tę usuwa się ręcznie przed rozpoczęciem robót fundamentowych lub montażowych, aby uchronić grunt
w poziomie posadowienia przed wpływem warunków atmosferycznych oraz groźbą nieumyślnego
spulchnienia przez osprzęt maszyn budowlanych, spody wykopów pod fundamenty, w przypadku
nieumyślnego przekopania, nie mogą być zasypane gruzem, lecz powinny być wypełnione np. betonem
lub piaskiem stabilizowanym cementem; dotyczy to również wykopów do wszystkich rodzajów instalacji,
które muszą zachować szczelność, wykopy powinny być wykonywane w jak najkrótszym czasie i
możliwie szybko wykorzystane, aby uniknąć osuwania się skarp, zasypanie gotowych fundamentów
powinno nastąpić zaraz po ich wykonaniu, aby nie dopuścić do naruszenia struktury gruntu pod
fundamentami wskutek działania warunków atmosferycznych, do zasypania wykopów i fundamentów
należy używać gruntów z tych wykopów, odpowiednio je zagęszczając, chyba że projekt przewiduje
zasypkę np. piaskiem rzecznym, przy zasypywaniu wykopów grunt trzeba zagęszczać warstwami
grubości nie przekraczającej 20 cm- przy zagęszczeniu ręcznym i 50 cm – przy zagęszczeniu
mechanicznym, nie wolno używać do zasypania wykopów gruntów zamarzniętych, torfów, darniny itp.,
nachylenie skarp wykopów tymczasowych należy ukształtować zgodnie z danymi zamieszczonymi w
tablicach w zależności od rodzaju gruntu, głębokości wykopu i obciążenia naziomu, nie należy
wykonywać wykopów bez skarp lub rozparcia ściankami przy głębokościach:
• h> od 1,0 m- w gruntach piaszczystych i żwirach,
• h> od 1,25 m- w gruntach gliniasto-piaszczystych,
• h> od 1,50 m- w gruntach gliniastych i iłach,
Przy powiększaniu skarp i nasypów trzeba pamiętać o oczyszczeniu starych skarp (z darniny i ziemi
roślinnej oraz wszystkich innych elementów gliniastych), zeschodkowaniu; dopiero po wykonaniu tych
czynności można nasypywać świeży grunt, starannie go zagęszczając, należy unikać prowadzenia
robót ziemnych w warunkach zimowych ze względu na duży koszt tych prac.
5.2. Zasypywanie wykopów.
Wykopy powinno się zasypywać niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych, aby nie
narażać wykonanych konstrukcji lub instalacji na działanie wpływów atmosferycznych, szczególnie w
okresie jesienno-zimowym. Wykopy należy zasypywać warstwami grubości 20 cm, starannie je
zagęszczając. Przy pracach w okresie zimowym należy uważać, aby ilość zmarzniętych brył w zasypce
nie przekraczała 15 % jej objętości. Do zasypywania wykopów wewnątrz budynku nie wolno używać
zmarzniętego gruntu. Do zasypywania wykopów nie wolno używać gruntów zawierających
zanieczyszczenia i składniki organiczne mogące spowodować procesy gnilne.
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5.3. Odkład gruntów.
Jeżeli technologia wykonania robót ziemnych oraz rozmiary placu pozwalają na
magazynowanie mas ziemnych niezbędnych do dalszych etapów robót, tworzy się nasypy. Jeżeli w
projekcie nie zawarto danych o miejscu odkładu mas ziemnych to, o ile jest to możliwe, powinno się je
składować w zagłębieniach terenu, najlepiej jak najbliżej miejsca ich przyszłego wykorzystania. W
innym przypadku trzeba pamiętać, aby odległość skarp odkładu od krawędzi wykopu była równa
przynajmniej jego podwójnej głębokości, lecz nie mniejsza niż:
• 3,0 m – przy gruntach przepuszczalnych,
• 5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych,
• 20,0 m przy elementach robót zagrożonych nawianiem śniegu.
Odkłady należy wykonywać w postaci nasypu wysokości 1,5 m i nachyleniu skarp 1:1,5. Na zboczach o
kącie nachylenia do 20 % odkłady wykonywać powyżej wykopu, a przy nachyleniach większych poniżej
wykopu, odkłady ziemne lokalizować od strony najczęściej wiejących wiatrów.
5.4. Dokładność wykonania wykopów.
Odchylenia od wymiarów liniowych oraz rzędnych podanych w projekcie powinny być określone
w dokumentacji technicznej. Jeżeli projekt nie zawiera tego rodzaju danych, dopuszczalne odchyłki od
ustaleń projektu nie powinny być większe niż:
• 0,02% - przy spadkach terenu,
• 0,05% - przy spadkach rowów odwadniających,
• 4,0 cm – przy rzędnych w siatce kwadratów 40,0 x 40,0 m,
• 5,0 cm – przy rzędnych dna wykopu pod fundamenty,
• 15,0 cm – przy wymiarach w planie wykopu o szerokości dna większej niż 1,5 m,
• 5,0 cm – przy wymiarach w planie wykopu o szerokości dna poniżej 1,5 m, 10% - przy
nachyleniu skarp.
Minimalne odchylenia rzędnych dna wykopu w przypadku układania w wykopach rurociągów nie
powinny być większe niż:
• 3,0 cm – w gruntach spoistych,
• 5,0 cm - w gruntach wymagających wzmocnienia.
Szerokość wykopu, w którym jest przewidziana obudowa (rozparcie ścian wykopu), nie powinna różnić
się od projektowanej więcej niż 5,0 cm, ze względu na konieczność wielokrotnego stosowania rozpór
przy takich samych szerokościach wykopu i klinów grubości nie większej niż 5,0 cm.
Ściany wykopu rozpartego lub podpartego powinny być gładkie, bez wybrzuszeń i zagłębień, tak aby
stalowe płyty, elementy ścianek szczelnych przylegały całą swoją powierzchnią. Minimalna odległość
między równocześnie wykonywanymi sąsiednimi wykopami, którą należy liczyć od wewnętrznych ścian
tych wykopów, przy zbliżonym kierunku osi powinna wynosić:
• 7,0 m – przy wykopie głębokości do 4,0 m,
• 10,5 m - przy wykopie głębokości od 4,0 do 6,0 m.
Przy większych głębokościach odległości te powinny być obliczone indywidualnie.
5.5. Prowadzenie robót ziemnych w warunkach zimowych.
Ze względu na duży wzrost kosztów roboty ziemne w okresie zimowym należy prowadzić w
przypadkach niezbędnych. Podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu powinno być
prowadzone zgodnie z dokumentacją projektową oraz instrukcją bezpieczeństwa, opracowaną przez
wykonawcę. Teren, na którym odbywa się podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu powinien
być przez cały czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, oświetlony o zmroku i
w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany. W przypadku prowadzenia prac w okresie zimowym
należy: zaniechać robót, jeżeli zamarznięciu uległo więcej niż 50 % przewidzianego do przemieszczenia
urobku, grunt przewozić na odległości możliwie najkrótsze ze względu na jego przymarzanie do
środków transportowych, organizować pracę na trzy zmiany, aby nie dopuścić do zamrożenia gruntu,
starać się odpowiednio zabezpieczyć grunt przed zamarznięciem, wstrzymać roboty w przypadku
spadku temperatury poniżej – (minus) 100C.
5.6. Zabezpieczenie gruntu przed zamarznięciem.
W przypadku przewidywanego prowadzenia robót ziemnych w warunkach zimowych można
zabezpieczyć grunt przed zamarznięciem następującymi sposobami:
pokryć teren przewidywanych robót środkami izolacyjnymi warstwami grubości:
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liście i wióry – 25,0 cm,
trociny i rozdrobniony torf – 30,0 cm,
żużel i miał węglowy – 40,0 cm,
suchy popiół – 25,0 cm,
maty słomiane – jedna warstwa

spulchniać wierzchnią warstwę gruntu przez zaoranie go do głębokości około 35,0 cm, a następnie na
głębokość 5 – 10 cm, nasycić grunt środkami chemicznymi opóźniającymi zamarzanie, takimi jak chlorki
magnezu, wapnia i sodu oraz ług posulfitowy. Środki te należy stosować ściśle wg receptur.
Zastosować osłony typu namiotowego z nadmuchem ciepłego powietrza.
5.7. Rozmrażanie gruntu.
Ze względu na zakres i użyte w związku z tym środki rozróżnia się rozmrażanie powierzchniowe
oraz wgłębne. Rozmrażanie powierzchniowe polega na użyciu: ognisk i koksowników, elektrycznych
ocieplaczy powierzchniowych wykonanych z grzejników elektrycznych w obudowie blaszanej, parowych
ocieplaczy z rur pełnych w układzie zamkniętym lub perforowanych w układzie otwartym, gorącej wody
lub pary pod przykryciem typu namiotowego, elektrod elektrycznych poziomych lub pionowych
wykonanych ze stali zbrojeniowej o średnicy 12 – 20 mm.
Rozmrażanie wgłębne realizuje się za pomocą:
• igieł parowych wykonanych ze stalowych, grubościennych rur ciągnionych perforowanych o
średnicy 12 – 20 mm i długości około 2,0 m wprowadzonych do wywierconych otworów i
podłączonych do wytwornicy pary o ciśnieniu 0,2 – 0,3 Mpa,
• igieł wodnych o konstrukcji rurowej pracujących w zamkniętym układzie zasilania wodą o
temperaturze 50 – 700C,
• igieł elektrycznych odpowiedniej długości w zależności od grubości warstwy zamarzniętego
gruntu. Sposób ten jest niedozwolony w pobliżu instalacji podziemnych ze względu na
niebezpieczeństwo porażenia prądem.
5.8. Podstawowe zasady bhp przy wykonywaniu robót ziemnych.
Podczas realizacji robót ziemnych trzeba przestrzegać niżej wymienionych zasad: prace muszą
być prowadzone zgodnie z dokumentacją, przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie
wyznaczyć przebieg instalacji podziemnych, a szczególnie elektrycznych i sanitarnych, roboty w
bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy prowadzić szczególnie ostrożnie i pod
nadzorem Kierownika Budowy, w odległości mniejszej niż 0,5 m od istniejących instalacji roboty należy
prowadzić ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego, narzędziami na drewnianych trzonkach, teren,
na którym są prowadzone roboty ziemne, powinien być ogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie tablice
ostrzegawcze, wykopy powinny być wygrodzone barierami, ustawionymi co najmniej 1,0 m od krawędzi
wykopu. w przypadku prowadzenie robót w terenie dostępnym dla osób postronnych wykopy należy
zakryć szczelnie balami, wykonywanie wykopów przez podkopywanie jest zabronione, wykopy
wąskoprzestrzenne i jamiste powinny być bezwzględnie zabezpieczone przez rozparcie ścian, do
wykonywania deskowań stosować należy jedynie drewno klasy III lub IV, deskowanie zabezpieczające
wykop powinno wystawać co najmniej 15 cm ponad krawędź wykopu w celu ochrony przed spadaniem
gruntu, kamieni i innych przedmiotów, deskowania rozbiera się warstwami szerokości do 40 cm od dołu,
odpiłowując stojaki w miarę rozbierania ścian, schodzić i wchodzić do wykopów można jedynie po
drabinkach i schodach, jeśli projekt nie podaje minimalnych odległości, jakie należy zachować przy
prowadzeniu robót w pobliżu istniejących budynków, przyjmuje się, że odległości bezpieczne przy
wykonywaniu wykopów bez specjalnych zabezpieczeń wynoszą: 3,0 m – jeśli poziom dna wykopu jest
położony ponad 1,0 m w stosunku do poziomu spodu fundamentu istniejącego budynku,4,0 m – jeśli
poziomy są jednakowe,6,0 m – jeśli dno wykonywanego wykopu jest poniżej spodu istniejącego
fundamentu, lecz nie niżej niż 1,0 m, przy robotach zmechanizowanych należy wyznaczyć w terenie
strefę zagrożenia dostosowaną do rodzaju użytego sprzętu, koparki powinny zachować odległość co
najmniej 0,6 m od krawędzi wykopów, nie dopuszczać, aby miedzy koparką a środowiskiem
transportowym znajdowali się ludzie, samochody powinny być ustawione tak, aby kabina kierowcy była
poza zasięgiem koparki, wyładowanie urobku powinno odbywać się nad dnem środka transportowego,
niedozwolone jest przewożenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzętu mechanicznego, w
przypadku konieczności dokonania jakichkolwiek prac w pobliżu pracujących maszyn należy je
bezwzględnie wyłączyć, odległość między krawędzią wykopu a składowanym gruntem powinna być nie
mniejsza niż: 3,0 m przy gruntach przepuszczalnych, 5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych
niedozwolone jest składowanie gruntów w odległości mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu
odeskowanego, pod warunkiem, że obudowa jest obliczona na dodatkowe obciążenie odkładem gruntu,
niedozwolone jest składowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odłamu gruntu przy
wykopach nieumocnionych, w przypadku osunięcia się gruntu lub przebicia wodnego należy wstrzymać
Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w kwartale ulic Prądzyńskiego Traugutta Komuny Paryskiej

Roboty ziemne

STB-03/ 8

roboty, zabezpieczyć miejsce niebezpieczne i ustalić przyczynę zjawiska. Do usunięcia osuwisk lub
przebić wodnych nie należy przystąpić niezwłocznie po ustaleniu przyczyny i sposobu likwidacji. gdy w
czasie wykonywania robót ziemnych zostaną znalezione niewypały lub przedmioty trudne do
zidentyfikowania, roboty należy przerwać, miejsce odpowiednio zabezpieczyć i niezwłocznie
powiadomić właściwe władze administracyjne i policję, w przypadku natrafienia na przedmioty
zabytkowe bądź szczątki archeologiczne należy roboty przerwać, teren zabezpieczyć i powiadomić
właściwy urząd konserwatorski, w przypadku odkrycia pokładów z kruszyw lub innych materiałów
nadających się do dalszego użytku należy powiadomić Inwestora i uzyskać od niego informację
dotyczącą dalszego postępowania.
6. KONTROLA JAKOŚCI
Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca robót powinien wykonać terenowe badania
gruntu, określenie ich rodzaju i grubości warstw zalegających w miejscu robót ziemnych oraz ustalenie
rzeczywistych warunków wodno-gruntowych w momencie rozpoczynania robót. Z przeprowadzonych
na terenie budowy badań należy sporządzić protokół.
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy
zwrócić na:
a) sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu,
b) zapewnienie stateczności ścian wykopów,
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
d) zagęszczenie zasypanego wykopu.
Na bieżąco należy kontrolować podsypkę pospółką według wytycznych projektowych.
7. OBMIAR ROBÓT
m3 - objętość wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zużycie podsypek i keramzytu,
m - rury drenarskie
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów
częściowych, ze sprawdzeniem koordynacji robót. Sprawdzenie robót pomiarowych polega na
skontrolowaniu zgodności następujących wymagań: - punkty wysokościowe powinny być sprawdzane
niwelatorem, - lokalizację budynków należy sprawdzać taśmą i pomiarem niwelacyjnym z dokładnością
do 5 mm na każdym obiekcie oddzielnie, - wyznaczenie konturów wykopów należy sprawdzać taśmą i
szablonem z poziomicą co najmniej w 3 miejscach na 1km w przypadku wykonywania robót liniowych i
co najmniej po brzegach i środku wykopu przeznaczonego do posadowienia obiektu. Sprawdzenie prac
przygotowawczych polega na skontrolowaniu: oczyszczenia terenu, zdjęcie darniny i ziemi urodzajnej i
ich magazynowanie, usunięcie kamieni i gruntów małej nośności, wykonanie odwodnienia w miejscu
wykonywania robót ziemnych, zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu oraz stan dróg dojazdowych do
placu budowy i miejsca wykonywania robót ziemnych. Sprawdzenie wykonania wykopów polega na
skontrolowaniu: zabezpieczeń stateczności wykopów, rozparcia i podparcia ścian wykopów pod
fundamenty budowli lub ułożenie albo wykonanie urządzeń podziemnych, prawidłowość odwodnienia
wykopu oraz dokładność wykonania wykopu (usytuowanie, wykończenie, naruszenie naturalnej
struktury gruntu w miejscu posadowienia obiektu). Sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot
ziemnych lub obiektów przed napływem wody, ze szczególnym zwróceniem uwagi na właściwe ujecie i
odprowadzenie wód opadowych oraz występowanie ujecie i odprowadzenie wysięków wodnych.
Każdego sprawdzenia robót zanikających i robót możliwych do skontrolowania po ich zakończenie
należy sporządzić protokół, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Dokonanie odbioru robót wraz z
ich oceną należy odnotować w dzienniku budowy. Dokumentacja odbioru końcowego powinna
zawierać: dziennik badań i pomiarów z naniesionymi szkicowo punktami kontrolnymi wraz z
odnotowanymi wynikami badań wszystkich próbek oraz sprawdzeń kontrolnych, powykonawczą
dokumentację rysunkową, w tym rysunki przekrojów miejsc charakterystycznych wraz z naniesionymi
na nie wynikami pomiarów liniowych, kątów nachylenia skarp i spadków, protokoły sprawdzeń wyników
badań jakościowych i laboratoryjnych, robocze orzeczenie jakościowe, analizę wyników badań,
protokoły odbiorów częściowych wraz ze zgodami na wykonywanie dalszych robót. Odbiór końcowy
robót powinien być przeprowadzony zaraz po zakończeniu robót ziemnych i potwierdzony protokołem
zawierającym ocenę ostateczną robót i stwierdzeniem ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru
końcowego robót ziemnych należy wpisać do dziennika budowy.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0.
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i
badań, według warunków Umowy.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-06050
BN-72/8932-01
BN-83/8836-02
BN-77/8931-12
PN-B-02480
PN-B-04452
PN-B-04481
PN-B-04493

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.
Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
Grunty budowlane. Określenia, symbole. Podział i opis gruntów.
Grunty budowlane. Badania polowe.
Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów.
Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres robót nią objętych
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania robót betonowych i
żelbetowych dla zadania: „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w kwartale ulic Prądzyńskiego
Traugutta Komuny Paryskiej”
1.2. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami i określeniami zawartymi w ST – Wymagania ogólne. Oprócz tego występują dodatkowe
określenia:
Beton zwykły - beton o gęstości objętościowej powyżej 2000 kg/m 3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i
domieszek chemicznych.
Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. C 25/30) klasyfikujący beton pod względem jego
wytrzymałości na ściskanie. Liczby po literze C oznaczają: minimalną wytrzymałość charakterystyczną
na próbkach walcowych (25) i próbkach sześciennych (30) w MPa.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie
suchym.
Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym - nie dłuższym niż 1 miesiąc - z takich samych składników, w ten
sam sposób i w tych samych warunkach.
Stopień mrozoodporności - symbol literowo – liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem
jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i
odmrażania próbek betonowych.
Wytrzymałość charakterystyczna - wartość wytrzymałości, poniżej której może się znaleźć 5%
wszystkich możliwych oznaczeń wytrzymałości dla danej objętości betonu.
1.3. Zakres robót objętych ST

•
•

Schody skarpowe
Wykonanie nawierzchni pochylni dla NP
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW

2.1. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu konstrukcji objętych niniejszą ST są:

•
•
•
•

elementy deskowania
beton konstrukcyjny klas: C20/25, C25/30, C30/37
stal zbrojeniowa AIIIN
mineralna powłoka do uszczelnień krystalicznych

2.2. Składniki mieszanki betonowej
Cement
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki
ocenione wg normy PN-B-30000.
Nie dopuszcza się występowania w cemencie grudek w ilości większej niż 20%, niedających się
rozgnieść w palcach i niedających się rozpuścić w wodzie.
Należy każdorazowo przeprowadzić kontrolę cementu przed użyciem go do wykonania mieszanki
betonowej, obejmującą:
• Oznaczenie czasu wiązania wg PN-B-04300
• Oznaczenia zmiany objętości wg PN-B-04300
• Sprawdzenie istnienia grudek w cemencie niedających się rozgnieść w palcach
Transport i przechowywanie cementu powinno być zgodne z postanowieniami normy BN-6731-08 i PNB-30000.
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości wraz z wynikami prób.
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Kruszywo
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-86/B-06712 i
PN-B-06714.
Kruszywa do betonu powinny charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości.
Poszczególne partie kruszywa muszą być składowane oddzielnie na umocnionym i czystym podłożu w
taki sposób, aby nie uległy zniszczeniu przemieszaniu.
Do betonu należy stosować kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu.
Uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej
konsystencji przy możliwie jak najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz
odpowiedniej urabialności.
Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku
oczka kwadratowego 32 mm.
W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od:
• 1∕3 najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu
• ¾ odległości w świetle pomiędzy prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku
betonowania
Przed użyciem należy sprawdzić zawartość ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).
Woda
Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Nie powinna zawierać składników
wpływających niekorzystnie na wiązanie i twardnienie betonu. W przypadku wątpliwości należy
przeprowadzić jej odpowiednie badanie.
Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badań.
Wymagania ogólne dotyczące wody do mieszanek betonowych i zapraw:
• zabarwienie – brak
• zapach – brak zapachu gnilnego
• zawiesina – brak grudek i kłaczków
• pH – co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem)
2.3. Stal zbrojeniowa
Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm: PN-82/H-93215, PN-89/H-84023/06, PNISO 6935-1, PN-ISO 6935-1/Ak, PN-ISO 6935-2, PN-ISO 6935-2/Ak, PN-ISO 6935-2/Ak/Ap1.
Każda partia stali musi być zaopatrzona w atest hutniczy, w którym muszą być podane:
• nazwa wytwórcy
• oznaczenie wyrobu wg normy PN-82/H-93215
• numer wytopu lub numer partii
• wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej
• masa partii
• rodzaj obróbki cieplnej
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie do
każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje:
• znak wytwórcy
• średnica nominalna
• znak stali
• numer wytopu lub numer partii
• znak obróbki cieplnej
Własności mechaniczne i technologiczne stali
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom
podanym w PN-89/H-84023/06.
Wady powierzchniowe
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i
pęknięcia widoczne nieuzbrojonym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery,
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:
• jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek średnicy dla walcówki i prętów gładkich
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• jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do
25mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.
Drut montażowy
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego o
średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm, jeżeli nie stosuje się połączeń spawanych lub zgrzewanych. Przy
średnicach większych niż 12 mm stosować drut wiązałkowy o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm.
Materiały spawalnicze
Do spawania należy używać elektrody odpowiednie do gatunku stali, z której wykonane jest zbrojenie
oraz odpowiadające wymaganiom normy: PN-91/M-69430.
Magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziałem wg wymiarów i gatunków.
Wymagania przy odbiorze
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom PN-82/H-93215.
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego przez
wytwórcę stali. Treść atestu powinna być zgodna z postanowieniami wyżej przytoczonych norm.
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być zgodne z postanowieniami wyżej przytoczonych norm.
2.4. Izolacja
Jako izolację podziemnych części konstrukcji nie można stosować bitumicznych materiałów
izolacyjnych (abizol, papa na lepiku itp.) wchodzących w reakcję z otoczeniem gruntowym. Proponuje
się użycie mineralnej powłoki do uszczelnień krystalicznych.
3. SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Do podawania mieszanek należy stosować pompy do betonu lub pojemniki o konstrukcji umożliwiającej
łatwe ich opróżnianie.
Wykonawca na żądanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne.
Mieszankę betonową należy transportować przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. gruszek).
Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem
odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub
innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
• 90 min – przy temperaturze + 15 ºC
• 70 min – przy temperaturze + 20 ºC
• 30 min – przy temperaturze + 30 ºC
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi, przystosowanymi do tego celu, środkami
transportu, w sposób gwarantujący uniknięcia trwałych odkształceń stali oraz zgodnie z przepisami BHP
i ruchu drogowego.
Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych, powinny spełniać wymagania dotyczące
przepisów i ruchu drogowego.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących
PN i EN-PN oraz postanowieniami umowy.
5.2. Wykonanie deskowania
Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność konstrukcji
oraz bezpieczeństwo konstrukcji.
Konstrukcja deskowań powinna umożliwić łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia.
Płyty deskowań dla betonów ciekłych powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem
zaprawy z masy betonowej. Powierzchnia betonu ma być jednorodna, gładka (bez segregacji, wgłębień,
raków) i czysta.
Tolerancja nierówności powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:
na odcinku 20 cm - 2 mm,
na odcinku 200 cm - 5 mm.
Do wykonania betonu architektonicznego, na miejscu lub prefabrykatów, należy użyć szalunków z
wkładkami np. Reckli.
5.3. Wykonywanie zbrojenia
Czystość powierzchni zbrojenia
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z kurzu, ziemi, zgorzeliny,
luźnej rdzy lub innych zanieczyszczeń.
Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami
lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami niepowodującymi zmian we właściwościach
technicznych stali ani późniejszej ich korozji.
Przygotowanie zbrojenia
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. W przypadku
stwierdzenia krzywizn w prętach stali zbrojeniowej należy ją prostować.
Haki, odgięcia prętów, złącza i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg Dokumentacji
Projektowej. Cięcie i gięcie stali zbrojeniowej należy wykonywać mechanicznie.
Montaż zbrojenia
Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania
bocznego.
Dla zachowania właściwej grubości otulin należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami.
Zamknięcia strzemion należy umieszczać na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyżowań prętów i
strzemion, styki spawania mogą się znajdować na jednym pręcie.
Część prętów zbrojeniowych przeznaczonych do zamontowania w blatach należy zakotwić w ścianach
poprzez wklejenie prętów w wywiercone otwory.
5.4. Roboty betonowe
Zalecenia ogólne
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po wykonaniu przez Wykonawcę zaakceptowanej
przez Inspektora nadzoru dokumentacji technologicznej, która określać będzie kolejność betonowania i
czas wykonania robót oraz planowany termin rozebrania deskowania.
Układanie mieszanki betonowej
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą
spada.
Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących warunków
ogólnych:
• W czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań, czy nie następuje
utrata prawidłowości kształtu konstrukcji.
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Szybkość i wysokość wypełniania deskowania mieszanką betonową powinny być określone
wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki.
W okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie
zabezpieczona przed nadmierną utratą wody.
W czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie
chroniona przed wodą opadową; w przypadku, gdy na świeżo ułożoną mieszankę betonową
spadła nadmierna ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć.

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5 oC,
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznięciem.
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.
Pielęgnacja betonu
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu.
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5 C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się
łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także, gdy nie są stawiane specjalne wymagania
odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.
Usuwanie deskowania
Całkowite rozmontowanie konstrukcji może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości
betonu określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej zbliżonych do warunków
dojrzewania betonu w konstrukcji.
5.5. Roboty izolacyjne
Podziemne elementy konstrukcji izolować poprzez dwukrotne nałożenie wybranego materiału. Prace
wykonać zgodnie z instrukcją producenta.
6. KONTROLA JAKOŚCI
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną
jakość robót.
Kontrola jakości robót powinna obejmować:
• kontrole elementów składowych
• kontrole wykonania konstrukcji betonowych zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz
udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST - “Wymagania ogólne".
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje
w Księdze obmiaru.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót muszą posiadać ważne
certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze.
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8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiorom podlegają:
•
•
•
•

dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa,
deskowanie
zbrojenie
beton wykonanych elementów

Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty określające
parametry zastosowanych materiałów do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne
wbudowanego betonu oraz operat z pomiarów geometrycznych wykonanych elementów.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
Z odbioru końcowego sporządza się protokół.
8.1. Odbiór stali na budowie
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które powinien być
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Zaświadczenie to powinno zawierać:
a). znak wytwórcy,
b). średnicę nominalną,
c). gatunek stali,
d). numer wyrobu lub partii,
e). znak obróbki cieplnej.
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po dwie sztuki dla
każdej wiązki.
Dostarczona na budowę stal, która:
• nie ma zaświadczenia (atestu),
• oględziny zewnętrzne nasuwają wątpliwości co do jej własności,
• pęka przy wykonywaniu haków,
może być dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych wyników badań wg
normy PN-91/H-04310.
8.2. Odbiór zamontowanego zbrojenia
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inspektora
nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy,
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
żelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji.
Sprawdzenie zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:
1) zgodność kształtu prętów,
2) zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach,
3) rozstaw strzemion,
4) prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwień,
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST - „Wymagania ogólne”.
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i
badań, zgodnie z warunkami zawartej umowy.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy:
PN-87/B-01100
PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21
PN-86/B-04320
PN-90/B-06240
PN-88/B-06250
PN-63/B-06251

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
Cement. Metody badań.
Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.
Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek
na beton.
Beton zwykły.
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
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PN-74/B-06261
PN-74/B-06262
PN-86/B-06712
PN-B-19701:1997
PN-88/B- 32250
PN-92/D-95017
PN-75/D-96000
PN-72/D-96002
BN-6736-O1
BN-6736-02
BN-6738-OS
BN-6738-06
BN-66/7113-10
BN-86/7122-11/21
PN-84/H-04408
PN-91/H-04310
PN-89/H-84023/01
PN-89/H-84023/06
PN-82/H-93000
PN-82/H-93215
PN-71/B-06280
PN-B-03264:2002
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Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa
badania wytrzymałości betonu na ściskanie.
Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymałości na ściskanie za pomocą młotka Schmidta
typu N.
Kruszywa mineralne do betonu.
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena
zgodności.
Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw
Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne
wymagania i badania.
Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.
Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie
Beton zwykły. Beton towarowy.
Badania betonu
Badania składników betonu
Sklejka szalunkowa.
Płyty pilśniowe. Płyty twarde zwykłe. Wymagania.
Metale. Technologiczna próba zginania
Próba statyczna rozciągania metali
Stal określonego stosowania. Wymagania ogólne. Gatunki
Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka i pręty walcowane na gorąco
Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu
Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Dla powołanych norm lub przepisów, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne dostarczane towary
oraz wykonane i zbadane Roboty obowiązywać będą postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania tych powołanych norm i przepisów.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres robót nią objętych
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z założeniem i pielęgnacją trawników na terenach
projektowanego „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w kwartale ulic Prądzyńskiego
Traugutta Komuny Paryskiej”
1.2. Określenia podstawowe
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
zakładaniem i pielęgnacją trawników na terenie płaskim .
Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój.
Humus – wierzchnia warstwa gleby zawierająca min. 2 % części organicznych
Materiał roślinny – sadzonki krzewów
Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi korzeniami rośliny.
Forma krzewiasta – forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez niskie
przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości.
Wysokość – długość mierzona od szyjki korzeniowej do najwyższej części rośliny.
System korzeniowy – zespół korzeni uformowany przez roślinę.
Szyjka korzeniowa – część rośliny pomiędzy korzeniem a przewodnikiem.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami polskimi
normami i z definicjami podanymi ST-0. „Wymagania ogólne” pkt 1.2
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
•
•
•

sadzeniem krzewów liściastych
sadzeniem roślin pnących
zakładaniem i pielęgnacją trawników
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0 „Wymagania
ogólne"
2.2. Ziemia urodzajna
Do wykonania nasadzeń należy zastosować ziemię urodzajną. Przewiduje się zakupienie i
dowiezienie ziemi urodzajnej. Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna
posiadać następujące charakterystyki:
Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy – nie może być zagruzowana,
przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
Ziemia urodzajna musi odpowiadać wymaganiom projektowanych gatunków roślin oraz spełniać
następujące kryteria:
• optymalny skład granulometryczny:
◦ frakcja ilasta (d <0,002 mm) 12-18%,
◦ frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%,
◦ frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%,
• zawartość azotu 50-100 mg/dm3
• zawartość fosforu 40-80 mg/dm3
• zawartość potasu 125-200 mg/dm3
• zawartość magnezu 60-120 mg/dm3
• zawartość wapnia <2000 mg/dm3
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zawartość chloru <100 mg/dm3
kwasowość pH 6,0-7,5 i) zasolenie <1 g/dm3

Wyżej podane wartości powinny być udokumentowane przez Wykonawcę przed rozpoczęciem robót
drogowych.
2.3. Nasiona traw
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków.
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy
wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.
2.4. Materiał roślinny i nasadzeniowy
Przewiduje się sadzenie krzewów liściastych. Sadzonki drzew oraz krzewów do nasadzeń
powinny być produkowane i dostarczone w pojemnikach. Wielkość pojemników winna być dostosowana
do wielkości roślin.
Wymagania dotyczące wielkości roślin.
Krzewy liściaste:
Bukszpan wieczniezielony
Ligustr pospolity
Wielobluszcz trójklapowy

30-40 cm
60-80 cm
30-50 cm

Rośliny do nasadzeń powinny być zdrewniałe, zahartowane, prawidłowo uformowane z zachowaniem
pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,
przyrost ostatniego roku powinien zwarty i prawidłowo rozwinięty,
pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte,
pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone,
przewodnik powinien być wyraźnie prosty,
blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte,
należy sadzić rośliny z doniczek, pojemników lub worków foliowych,
system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach
szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne,
system korzeniowy sadzonek właściwy dla danego gatunku, nie może mieć śladów uszkodzeń
czy porażenia patogenami,
dostawca materiału sadzeniowego musi udokumentować wiek dostarczonych sadzonek, które
muszą odpowiadać obowiązującym w Polsce normom (ilość pędów, wysokość, bryła
korzeniowa). Wyklucza się zastosowanie sadzonek młodszych niż dwa lata. Sadzonki starsze
muszą być corocznie szkółkowane

Krzewy liściaste powinny być, co najmniej dwa razy szkółkowane w odpowiedniej rozstawie,
zapewniającej właściwy wzrost roślin i mieć przynajmniej 3 dobrze wykształcone pędy główne z
typowymi dla odmiany rozgałęzieniami.
Krzewy liściaste średnie, powinny mieć wysokość minimum 40cm, krzewy niskie wysokość minimum
30cm.
Wady niedopuszczalne:
•
•
•
•
•
•
•
•

silne uszkodzenia mechaniczne roślin
ślady żerowania szkodników
oznaki chorobowe
uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej
odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,
zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach nadziemnych,
martwica i pęknięcia kory
uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika
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złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką
więcej niż 4 w pełni zaleczone blizny na przewodniku.
3. SPRZĘT

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu:
•
•
•
•
•
•
•
•

drobnego sprzętu ogrodniczego (np. łopaty, grabie, taczki),
glebogryzarki,
pługi,
kultywatory,
brony do uprawy gleby,
świdry glebowe do wykopywania dołów pod nasadzenia,
wału kolczatki oraz wału do zakładania trawników,
kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników,
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0. „Wymagania ogólne" pkt 4.1
4.2. Transport materiałów do wykonania nasadzeń
Transport może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości
transportowanych materiałów. W czasie transportu rośliny muszą być zabezpieczone przed
uszkodzeniem bryły korzeniowej lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć
opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach. W czasie transportu należy zabezpieczyć przed
wyschnięciem i przemarznięciem. Rośliny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być
natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym osłoniętym
od wiatru, a w razie suszy podlewać. Rośliny należy przewozić w warunkach zabezpieczających je
przed wstrząsami, uszkodzeniami i wyschnięciem. Przy przesyłaniu na dalsze odległości, rośliny należy
przewozić szybkimi środkami transportowymi, zakrytymi. W okresie wysokich temperatur przewóz
powinien być w miarę możliwości dokonywany nocą.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 5.1
5.2. Trawniki
Wymagania dotyczące wykonania trawników Wymagania dotyczące wykonania robót
związanych z trawnikami są następujące:
• teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,
• teren powinien wyrównany i splantowany (zniwelowany),
• ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana,
• przed siewem nasion trawy, ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem – kolczatką
lub zagrabiać,
siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,
• okres siania – najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy października,
• na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2,
• przykrycie nasion – przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,
• po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego
wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion
nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego,
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mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w
STB-06

Pielęgnacja trawników
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie:
• pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm,
• następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm,
• ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można
przyjąć pierwszą połowę października),
• koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych
odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od
gatunku wysianej trawy,
• chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o
selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od
założenia trawnika,
Trawniki wymagają nawożenia mineralnego – około 3 kg NPK na ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów
należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku:
• wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,
• od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,
• ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas.
5.3. Sadzenie krzewów
Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące:
•

•

•
•
•

•

•

•
•

•
•
•

rośliny produkowane w pojemnikach mogą być sadzone przez cały rok, poza okresem zimy. Dla
roślin o liściach sezonowych najkorzystniejszy jest okres bezlistny- jesień lub wczesna wiosna
ze względu na znacznie mniejszy szok związany z przesadzaniem niż w okresie ulistnionym.
Termin jesienny jest nieco lepszy z uwagi na dłuższy niż wiosną okres ukorzeniania się.
Drzewa iglaste należy sadzić przed rozpoczęciem przyrostu w końcu kwietnia lub zaraz po
zakończeniu przyrostu - od końca sierpnia. Rośliny nie powinny być sadzone w upalne dni,
sadzenie krzewów liściastych produkowanych w gruncie należy wykonywać z bryłą korzeniową
w okresie bezlistnym - jesienią w terminie od 30 sierpnia do 30 listopada lub wczesną wiosną,
po rozmarznięciu gleby w terminie od 15 marca do 15 maja,
przed wysadzeniem sadzonek teren winien zostać odchwaszczony,
miejsce sadzenia – powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z Dokumentacją Projektową,
krzewy należy sadzić w rozstawie:
▪ Bukszpan wieczniezielony
tzw. trójkąt co 20cm
▪ Ligustr pospolity
tzw. trójkąt co 60cm, 30cm między rzędami
▪ Winobluszcz trójklapowy
co 70-80cm
w doły o średnicy Ø 0,3 m i głębokości 0,3 m,
rośliny należy posadzić tak głęboko, by cała bryła korzeniowa była zagłębiona w glebie, jednak
nie więcej niż 5 cm w stosunku do poziomu na jakim rosła w pojemniku. Zbyt głębokie lub
płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny,
jeżeli po zdjęciu pojemnika okaże się, że korzenie są mocno splątane i poskręcane, należy je
lekko przyciąć i bryłę nieco rozluźnić (spowoduje to szybsze wyrastanie nowych korzeni i
łatwiejsze przyjęcie się roślin),
korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć,
podczas zasypywania dołu ziemia nie powinna być ubita bardziej niż do 80%; przy
zagęszczaniu ziemi nie należy pozostawiać kieszeni powietrznych, które są szkodliwe dla
korzeni,
po posadzeniu roślin należy usunąć drobne uszkodzenia
posadzone rośliny należy obficie podlać wodą w ilości 10l na roślinę
pierwsze podlanie nie później niż po dwóch godzinach od posadzenia, a w przypadku pogody
ciepłej i słonecznej nie później niż po 30 minutach,
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5.4. Pielęgnacja drzew i krzewów po sadzeniu
Ustala się okres gwarancji 1 rok z odbiorem w okresie wegetacji.
Zabiegi należy przeprowadzać w miarę potrzeb wynikających z konieczności utrzymania terenów
zieleni.
Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku) polega na:
•
•
•
•
•
•
•

podlewaniu w zależności od potrzeb, przy czym każdorazowo głębokość nawodnienia gleby
wynosi 15-30cm, podlewanie należy wykonać szczególnie rano lub wieczorem,
odchwaszczaniu,
nawożeniu,
poprawianiu misek,
wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów,
wymianie zniszczonych i uszkodzonych palików i wiązań,
przycięciu złamanych, chorych lub uszkodzonych pędów (cięcia pielęgnacyjne i formujące),

Roślin nie należy nawozić podczas sadzenia oraz w pierwszym roku po posadzeniu. Każdej
następnej wiosny należy stosować pełne nawożenie, używając nawozu mineralnego
wieloskładnikowego. Takie nawożenie należy regularnie powtarzać 2-3 razy od maja do lipca w dawce
podanej na opakowaniu. Można zamiennie zastosować nawóz o przedłużonym działaniu, który stosuje
się tylko raz w sezonie na wiosnę. Po każdym zastosowaniu nawozów rośliny należy podlać.
5.5. Formowanie żywopłotów.
•

•
•
•
•
•
•

krzewy przeznaczone na formowane żywopłoty (irga błyszcząca, bukszpan wiecznie zielony)
należy poddawać systematycznemu formowaniu (dwa razy w roku), które zapewni otrzymanie
zwartego pokroju roślin i pożądanej formy,
docelowa wysokość żywopłotów wynosi:
dla ligustra pospolitego - 1,5m,
dla bukszpanu wiecznie zielonego- 0,3m.
pierwsze cięcia irgi wykonujemy w kwietniu, drugie sierpień- wrzesień,
formowanie bukszpanu przeprowadzamy w maju lub czerwcu, następnie powtarzamy cięcie w
sierpniu lub wrześniu.
cięcia wykonujemy sekatorem ewentualnie nożycami
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne"
6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:
• prawidłowego zniwelowania terenu,
• oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,
• określenia ilości zanieczyszczeń (w m3 ),
• pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę
• wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi,
• ilości rozrzuconego kompostu,
• prawidłowego uwałowania terenu,
• zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
• gęstości zasiewu nasion,
• prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania,
• okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,
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dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy.

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:
• prawidłowej gęstości trawy (trawniki baz tzw. „łysin”),
• obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.
6.3. Drzewa i krzewy
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji krzewów polega na sprawdzeniu:
• oczyszczenia terenu nasadzeń z gruzu i zanieczyszczeń
• wielkości dołków pod roślinki,
• zaprawienia dołków ziemią urodzajną,
• jakości zastosowanej ziemi urodzajnej,
• zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia,
gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin,
• materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego,
• pokroju,
• wieku,
• zgodności z ST oraz normami: PN-87/R-67022, PN-87/R-67023 i PN-76/9125-01,
• opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,
• prawidłowości osadzenia palików drewnianych przy roślinach,
• odpowiednich terminów sadzenia,
• wykonania prawidłowych misek po posadzeniu,
• podlania - w zakresie ilości wody i głębokości nawodnienia gleby,
• wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych roślin,
• przykrycia powierzchni gruntu warstwą kory drzewnej.
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych krzewów dotyczy:
zgodności realizacji obsadzenia z Dokumentacją Projektową w zakresie miejsca sadzenia,
• gatunków i odmian oraz ilości,
• wykonania mis przy drzewach,
• jakości posadzonego materiału,
• przykrycia powierzchni gruntu warstwą kory drzewnej.
W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia pełne uzupełnianie nasadzeń, które zostały
zakwalifikowane jako nieudane na koszt własny.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-01. „Wymagania ogólne"
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu oraz roślin
wieloletnich.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0. „Wymagania ogólne" pkt 8.
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inżyniera/Kierownika, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki
pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-01. „Wymagania ogólne"
9.2. Cena jednostki obmiarowej

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

cena 1m2 (metra kwadratowego) rozplantowania ziemi urodzajnej na powierzchniach
przeznaczonych pod obsadzenia krzewami obejmuje:
roboty pomiarowe i przygotowawcze,
oczyszczenie terenu z zanieczyszczeń,
przekopanie gleby na głębokość ok. 30cm,
zgrabienie i wyrównanie przekopanej gleby z powtórnym oczyszczeniem,
zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy,
odwiezienie zanieczyszczeń poza teren budowy,
rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej grubości 30cm,
wyrównanie powierzchni,
przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej i usunięcie
ewentualnych niezgodności.
cena 1 m3 (metra sześciennego) zakupu i transportu kory drzewnej obejmuje:
roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
zakup, załadunek,
transport,
wyładunek kory drzewnej lub zrębków na teren budowy, - przeprowadzenie badań i pomiarów
wymaganych w ST i usunięcie ewentualnych niezgodności.

•
•
•

cena 1m2 (metra kwadratowego) rozścielenia kory drzewnej, pod projektowanymi
roślinami
na terenie płaskim obejmuje:
roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
rozścielenie warstwy kory drzewnej lub zrębków, grubości ok. 7 cm na powierzchni gruntu pod
posadzonymi roślinami
przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w ST i usunięcie ewentualnych niezgodności,
uzupełnianie kory w miarę potrzeb w okresie gwarancyjnym
1 rok.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu na terenie płaskim obejmuje:
roboty przygotowawcze (wyznaczenie miejsc sadzenia),
oznakowanie robót,
oczyszczenie terenu zanieczyszczeń,
odwiezienie zanieczyszczeń poza teren budowy,
wykopanie dołu, - zaprawienie dołu ziemią urodzajną,
posadzenie roślin,
wykonanie misy wokół drzew,
zastosowanie osłony zabezpieczającej,
przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w ST i usunięcie ewentualnych niezgodności.

•
•
•

•
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cena 1szt. (sztuka) pielęgnacji drzewa lub krzewu w okresie gwarancyjnym 1 roku
obejmuje:
podlewanie,
odchwaszczanie,
wymianę uschniętych lub silnie uszkodzonych roślin,
przycięcie chorych lub uszkodzonych pędów (cięcia pielęgnacyjne),
przeprowadzenia badań i pomiarów wymaganych w ST i usunięcie ewentualnych niezgodności.
Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:
roboty przygotowawcze; oczyszczenie i zniwelowanie terenu, rozścielenie i wyrównanie
warstwy ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
wysiew nasion,
pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie.

Cena całości powinna być rozbita na jej poszczególne, wyżej wymienione elementy, w celu
umożliwienia wyceny ewentualnych strat w wypadku kradzieży lub aktu wandalizmu. Roczna
pielęgnacja powinna być wyceniona osobno na sumę nie mniejszą niż 10% wartości przedmiotu
umowy.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
PN-G-98011
PN-R-67023

Torf rolniczy
Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni dróg, z
profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego oraz uformowaniem i zagęszczeniem poboczy
gruntowych, które mają być wykonane w związku z realizacją zadania: „Zagospodarowanie wnętrza
podwórzowego w kwartale ulic Prądzyńskiego Traugutta Komuny Paryskiej”.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują czynności związane z wykonaniem koryta,
profilowaniem i zagęszczeniem pod ułożenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni na drodze
eksploatacyjnej i przejazdach, w zakresie:
• korytowania
• profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
• uformowania i zagęszczenia poboczy gruntowych
1.4. Określenia podstawowe
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego,
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz
robót.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w specyfikacji ST-0 "Wymagania ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji ST-0 "Wymagania ogólne".
2. MATERIAŁY
Nie występują.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji ST-0 "Wymagania ogólne".
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji ST-0 "Wymagania ogólne”.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji ST-0 "Wymagania ogólne".
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża jest możliwe
wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz
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po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany
bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej
przygotowane. Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w
inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać
naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych, niż co 10 metrów.
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego
szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót
o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. Profilowanie i
zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 5.4.
5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzi, czy istniejące rzędne terenu
umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne
terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli
powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera,
dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu w ilości
koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęści warstwę do uzyskania
wartości wskaźnika zagęszczenia zgodnie z projektem. Ścięty grunt powinien by wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Bezpośrednio po profilowaniu
podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania.
Wymagane parametry (na ulepszonym podłożu) nośności to wskaźnik zagęszczenia Is ≥ 1,00 i wtórny
moduł odkształcenia E2 ≥ 100 MPa. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12.
5.5. Uformowanie i zagęszczanie poboczy ziemnych
Uformowanie poboczy może być wykonywane ręcznie za pomocą łopat lub sprzętem
mechanicznym, zgodnie z założonym w dokumentacji projektowej spadkiem poprzecznym.
Grunt do uformowania poboczy należy dowieźć z tymczasowego placu składowego gruntu uprzednio
zakupionego i przywiezionego z odkrywki po uprzednim zatwierdzeniu przez Inżyniera (Roboty ziemne
obejmuje STB-03).
5.6. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny
sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo
nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego
naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbędnych napraw.
Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny
koszt.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji ST-0 "Wymagania ogólne".
6.2. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i
wyprofilowanego podłoża podaje tablica poniżej.
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża
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Lp.

Wyszczególnienie badań i
Minimalna częstotliwość badań i pomiarów
pomiarów
1
Szerokość koryta
10 razy na 1 km
2
Równość podłużna
co 20 m
3
Równość poprzeczna
10 razy na 1 km
4
Spadki poprzeczne *)
10 razy na 1 km
5
Rzędne wysokościowe
co 100 m
6
Ukształtowanie osi w planie *)
co 100 m
7
Zagęszczenie, wilgotność
w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej
gruntu podłoża
niż raz na 600 m2
*) dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać
w punktach głównych łuków poziomych
Szerokość koryta (profilowanego podłoża)
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż
+10 cm i -5 cm.
Równość koryta (profilowanego podłoża)
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą
BN- 68/8931-04.
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.
Równość poboczy
Nierówności podłużne i poprzeczne należy mierzyć 4- metrową łatą wg BN-68/8931-04. Maksymalny
prześwit pod łatą nie może przekroczyć 15 mm.
Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z
tolerancją ±0,5%. Spadki poprzeczne poboczy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z
tolerancją ±1%.
Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.
Ukształtowanie w planie
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ±5 cm.
Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża)
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża nie powinien być mniejszy od 1,0.
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to
wtórny moduł odkształcenia E2 ≥ 100 MPa.
Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%.
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża)
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w
punkcie 6.2, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie
i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji ST-0 "Wymagania ogólne".
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót, w jednostkach ustalonych w
Wycenionym Przedmiarze Robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji ST-0 "Wymagania ogólne".
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST - „Wymagania ogólne”.
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i
badań, zgodnie z warunkami zawartej umowy.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Dla powołanych norm lub przepisów, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne dostarczane towary
oraz wykonane i zbadane Roboty obowiązywać będą postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania tych powołanych norm i przepisów.
PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-B-04481
PN-EN13036-7
BN-64/8931-02
BN-68/8931-04
BN-77/8931-12
PN-B-06050

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
Drogi samochodowe i lotnicze. Pomiar nierówności nawierzchni badanie
liniałem mierniczym
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych
i podłoża przez obciążenie płytą.
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania
i odbioru podłoża stabilizowanego cementem, które ma być wykonane w związku z realizacją zadania:
„Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w kwartale ulic Prądzyńskiego Traugutta Komuny
Paryskiej”
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
jak w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
podłoża z gruntu stabilizowanego cementem:
grub. 15 cm; Rm=2,5 MPa
grub. 10 cm; Rm=2,5 MPa
grub. 20 cm; Rm=5,0 MPa
1.4. Określenia podstawowe
Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby również
dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych
ilościach.
Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zagęszczona i stwardniała w
wyniku ukończenia procesu wiązania cementu.
Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie
potrzeby dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w
optymalnych ilościach, zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu.
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, która po osiągnięciu właściwej wytrzymałości na ściskanie, stanowi fragment
nośnej części nawierzchni.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
określeniami podanymi w specyfikacji ST-0 "Wymagania ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji ST-0 "Wymagania ogólne".
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w
specyfikacji ST - "Wymagania ogólne".
2.1.1. Cement
Do wykonania robót według niniejszej SST należy stosować cementy powszechnego użytku:
portlandzki CEM I klasy 32,5 N; cement portlandzki wieloskładnikowy CEM II klasy 32,5 N lub cement
hutniczy CEM III klasy 32,5 N według PN-EN 197-1:2002.
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.
Tablica 1. Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu wg PN- EN-197-1
Lp.
1

2

Właściwości

Klasa cementu
32,5

Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niż:
- cement portlandzki bez dodatków
- cement hutniczy

16
16

- cement portlandzki z dodatkami

16

Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niż:

32,5
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Czas wiązania:
- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min.
- koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h

60
12

Stałość objętości, mm, nie więcej niż

10

Cement używany do stabilizacji powinien być sypki, bez zawartości grudek. W normalnych
warunkach czas przechowywania cementu nie powinien przekraczać trzech miesięcy. Cement
zawierający grudki lub przechowywany na budowie dłużej niż 3 miesiące może być użyty za zgodą
Kierownika Projektu, gdy zaroby próbne wykażą zadowalającą wytrzymałość na ściskanie i
zadowalającą mrozoodporność. Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-EN-196-1, 3, 6, 7.
Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08.
2.1.2. Grunty
Przydatność gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem należy ocenić na podstawie
wyników badań laboratoryjnych, wykonanych według metod podanych w PN-S-96012. Do wykonania
ulepszonego podłoża z gruntów stabilizowanych cementem należy stosować grunty spełniające
wymagania podane w tablicy 2. Grunt można uznać za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy
wyniki badań laboratoryjnych wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek gruntu
stabilizowanego są zgodne z wymaganiami określonymi w tab. 3.
Tablica 2. Wymagania dla gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem wg PN-S-96012
Lp. Właściwości
Wymagania Badania według
1.

2.

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

3.

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

15

PN-B-04481

4.

Odczyn pH

od 5 do 8

PN-B-04481

5.

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

2

PN-B-04481

6.

Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3, % (mm), nie 1
więcej niż:

100
85

PN-B-04481

50
20
40

PN-B-04481

PN-B-06714-28

Grunty niespełniające wymagań określonych w tablicy 2 mogą być poddane stabilizacji po uprzednim
ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiołami lotnymi. Grunty o granicy płynności 40 - 60% i
wskaźniku plastyczności 15 - 30% mogą być stabilizowane cementem dla ulepszonego podłoża pod
warunkiem użycia specjalnych maszyn, umożliwiających ich rozdrobnienie i przemieszanie z
cementem.
Zaleca się użycie gruntów o:
wskaźniku piaskowym 20 - 50, wg BN-64/8931-01
zawartości ziaren pozostających na sicie # 2 mm - co najmniej 30%
zawartości ziaren przechodzących przez sito 0,075 mm - nie więcej niż 15%
Decydującym sprawdzianem przydatności gruntu do stabilizacji cementem są wyniki wytrzymałości na
ściskanie próbek gruntu stabilizowanego cementem.
W zależności od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymałość gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012, powinna spełniać wymagania określone w
tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania dla gruntów lub kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczególnych warstw
podbudowy i ulepszonego podłoża
Lp Właściwości
Wymagania
Dla stabilizacji Rm = 2,5 MPa
1 Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach, MPa
1,0 – 1,6
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2 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa
3 Wskaźnik mrozoodporności, %,
Dla stabilizacji Rm = 5,0 MPa
4 Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach, MPa
5 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa
6 Wskaźnik mrozoodporności, %,
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1,5 – 2,5
0,6
1,6 – 2,2
2,5 – 5,0
0,7

2.1.3. Woda
Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielęgnacji
wykonanej warstwy powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. Bez badań laboratoryjnych można
stosować wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł nie może być użyta do
momentu jej przebadania, zgodnie z wyżej podaną normą lub do momentu porównania wyników
wytrzymałości na ściskanie próbek wykonanych z wodą wątpliwą i z wodą wodociągową. Brak różnic
potwierdza przydatność wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji ST-0 "Wymagania ogólne".
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Do wykonania warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem, należy
używać:
•
•
•
•
•
•
•

mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszania gruntu ze spoiwami
spycharek, równiarek do spulchniania gruntu
ciężkich szablonów do wyprofilowania warstwy
rozsypywarek wyposażonych w osłony przeciwpylne i szczeliny o regulowanej szerokości
do rozsypywania spoiw
przewoźnych zbiorników na wodę, wyposażonych w urządzenia do równomiernego i
kontrolowanego dozowania wody
walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania
zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do
zagęszczania w miejscach trudnodostępnych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji ST-0 "Wymagania ogólne".

4.2. Transport materiałów
Kruszywo może być przewożone dowolnymi środkami transportowymi, gwarantującymi
zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami.
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 z zastosowaniem cementowozów.
W czasie transportu i przeładunku cement nie może ulec zawilgoceniu.
Woda może być dostarczana wodociągiem lub cysternami.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji ST-0 "Wymagania ogólne".
5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w SST-18.1. Podłoże
należy oczyścić ze wszelkich zanieczyszczeń oraz sprawdzić jego cechy geometryczne i zagęszczenie.
Jeżeli warstwa mieszanki gruntu z cementem ma być układana w prowadnicach, to po wytyczeniu
podbudowy należy ustawić na podłożu prowadnice w taki sposób, aby wyznaczały one ściśle linie
krawędzi układanej warstwy według Dokumentacji Projektowej. Wysokość prowadnic powinna
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odpowiadać grubości warstwy mieszanki gruntu z cementem, w stanie niezagęszczonym. Prowadnice
powinny być ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich przesuwanie się pod wpływem
oddziaływania maszyn użytych do wykonania warstwy.
5.3. Skład mieszanki cementowo-kruszywowej
Zawartość cementu w mieszance nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 4. Zaleca
się taki dobór mieszanki, aby spełnić wymagania wytrzymałościowe określone w tab. 3, przy jak
najmniejszej zawartości cementu.
Tablica 4. Maksymalna zawartość cementu w mieszance kruszywa stabilizowanego cementem dla
poszczególnych warstw podbudowy i ulepszonego podłoża
Lp.

Kategoria ruchu

Maksymalna zawartość cementu, % w stosunku do masy suchego gruntu
lub kruszywa
podbudowa zasadnicza

podbudowa pomocnicza

1

KR 2 do KR 6

-

6

2

KR 1

8

10

Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według
normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerancją +10%, -20% jej wartości.
Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewniać otrzymanie w czasie budowy właściwości gruntu
lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami określonymi w tablicy 3.
5.4. Stabilizacja metodą mieszania na miejscu
Do stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu można użyć specjalistycznych mieszarek
wieloprzejściowych lub jednoprzejściowych albo maszyn rolniczych. Grunt przewidziany do stabilizacji
powinien być spulchniony i rozdrobniony.
Po spulchnieniu gruntu należy sprawdzić jego wilgotność i w razie potrzeby ją zwiększyć w celu
ułatwienia rozdrobnienia. Woda powinna być dozowana przy użyciu beczkowozów zapewniających
równomierne i kontrolowane dozowanie.
Wraz z wodą można dodawać do gruntu dodatki ulepszające rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek
wapniowy. Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10%
jej wartości, grunt powinien być osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody.
Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu należy dodać i przemieszać z gruntem dodatki ulepszające, np.
wapno lub popioły lotne, w ilości określonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich użycie jest przewidziane
w tejże recepcie.
Cement należy dodawać do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilości ustalonej w
recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszające powinny być dodawane przy użyciu
rozsypywarek cementu lub w inny sposób zaakceptowany przez Kierownika Projektu.
Grunt powinien być wymieszany z cementem w sposób zapewniający jednorodność na określoną
głębokość, gwarantującą uzyskanie projektowanej grubości warstwy po zagęszczeniu. W przypadku
wykonywania stabilizacji w prowadnicach, szczególną uwagę należy zwrócić na jednorodność
wymieszania gruntu w obrębie skrajnych pasów o szerokości 30 – 40 cm, przyległych do prowadnic.
Po wymieszaniu gruntu z cementem należy sprawdzić wilgotność mieszanki. Jeżeli jej wilgotność jest
mniejsza od optymalnej o więcej niż 20%, należy dodać odpowiednią ilość wody i mieszankę ponownie
dokładnie wymieszać. Wilgotność mieszanki przed zagęszczeniem nie może różnić się od wilgotności
optymalnej o więcej niż +10%, -20% jej wartości.
Czas od momentu rozłożenia cementu na gruncie do momentu zakończenia mieszania nie powinien
być dłuższy od 2 godzin.
Po zakończeniu mieszania należy powierzchnię warstwy wyrównać i wyprofilować do wymaganych w
Dokumentacji Projektowej rzędnych oraz spadków poprzecznych i podłużnych. Do tego celu należy
użyć równiarek i wykorzystać prowadnice podłużne, układane każdorazowo na odcinku roboczym. Od
użycia prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu specjalistycznych mieszarek i technologii
gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgody Inżyniera. Po wyprofilowaniu należy
natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy. Zagęszczenie należy przeprowadzić w sposób
określony w p. 5.6.
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5.5. Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych
Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające powinny być dozowane w ilości określonej w
recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego
dozowania kruszywa i cementu oraz objętościowego dozowania wody.
Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile krótszy czas
mieszania nie zostanie dozwolony przez Inżyniera po wstępnych próbach. W mieszarkach typu
ciągłego prędkość podawania materiałów powinna być ustalona i na bieżąco kontrolowana w taki
sposób, aby zapewnić jednorodność mieszanki.
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i -20% jej
wartości.
Przed ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć wodą.
Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek.
Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości warstwy
po zagęszczeniu.
Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków
podłużnych i poprzecznych. Przy użyciu równiarek do rozkładania mieszanki należy wykorzystać
prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej równości profilu warstwy. Od użycia prowadnic można
odstąpić przy zastosowaniu technologii gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu
zgody Inżyniera. Po wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy.
5.6. Zagęszczanie
Zagęszczanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem należy prowadzić przy użyciu walców
gładkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w SST.
Zagęszczanie ulepszonego podłoża o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i
przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w stronę osi jezdni. Zagęszczenie
warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i
przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę wyżej położonej krawędzi.
Pojawiające się w czasie zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszą być
natychmiast naprawiane przez wymianę mieszanki na pełną głębokość, wyrównanie i ponowne
zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i
jednolity wygląd.
W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zagęszczania i obróbki
powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili dodania wody do
mieszanki.
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki określonego wg
BN-77/8931-12, nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 i SST.
Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych podłużnych
i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych.
Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób wadliwe,
muszą być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie nowej mieszanki o
odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te są wykonywane na koszt Wykonawcy.
5.7. Spoiny robocze
W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na
całej szerokości.
Jeśli jest to niemożliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego
pasa należy pionową krawędź wykonanego pasa zwilżyć wodą. Przy warstwie wykonanej bez
prowadnic w ułożonej i zagęszczonej mieszance, należy niezwłocznie obciąć pionową krawędź. Po
zwilżeniu jej wodą należy wbudować kolejny pas. W podobny sposób należy wykonać poprzeczną
spoinę roboczą na połączeniu działek roboczych. Od obcięcia pionowej krawędzi w wykonanej
mieszance można odstąpić wtedy, gdy czas pomiędzy zakończeniem zagęszczania jednego pasa, a
rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.
Jeżeli w niżej położonej warstwie występują spoiny robocze, to spoiny w warstwie leżącej wyżej
powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny
poprzecznej.
5.8. Pielęgnacja warstwy gruntu stabilizowanego cementem
Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem powinna być poddana pielęgnacji polegającej na
zabezpieczeniu jej powierzchni przed utratą wilgotności.
Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów:
• skropienie warstwy emulsją asfaltową, albo asfaltem D200 lub D300 w ilości 0,5 - 1,0 kg/m 2
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skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi aprobatę techniczną
wydaną przez uprawnioną jednostkę, po uprzednim zaakceptowaniu ich użycia przez Inżyniera
• utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie co
najmniej 7 dni
• przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, i ułożoną na zakład o
szerokości co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez
wiatr
• przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie
wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni
Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały przeznaczone do
pielęgnacji mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inżyniera. Nie należy dopuszczać żadnego
ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu.
Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie za zgodą Inżyniera.
•

5.9. Odcinek próbny
Co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny
w celu:
• stwierdzenia czy sprzęt budowlany do spulchnienia, mieszania, rozkładania i zagęszczania jest
właściwy
• określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubości warstwy po zagęszczeniu
• określenia potrzebnej liczby przejść walców do uzyskania wymaganego wskaźnika
zagęszczenia warstwy
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć materiałów oraz sprzętu takich, jakie będą stosowane
do wykonywania podbudowy lub ulepszonego podłoża. Powierzchnia odcinka próbnego powinna
wynosić 400 – 800 m2. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez
Inżyniera. Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy lub ulepszonego podłoża po
zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera.
5.10. Utrzymanie ulepszonego podłoża
Ulepszone podłoże po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinny być
utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową
podbudowę lub ulepszone podłoże do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego podłoża obciąża
Wykonawcę robót.
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw ulepszonego podłoża
uszkodzonych wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu i śniegu
oraz mróz. Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów
deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podłoża. Warstwa
stabilizowana cementem powinna być przykryta przed zimą warstwą nawierzchni lub zabezpieczona
przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych w inny sposób zaakceptowany przez
Inżyniera.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji ST-0 "Wymagania ogólne".
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania spoiw, kruszyw i
gruntów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu
akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania ulepszonego podłoża
stabilizowanych spoiwami podano w tab. 6.
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Tablica 6. Częstotliwość badań i pomiarów
Lp.
1
2
3
4
5
6

Wyszczególnienie badań
Uziarnienie mieszanki gruntu
Wilgotność mieszanki gruntu spoiwem
Jednorodność i głębokość wymieszania
Zagęszczenie warstwy
Grubość ulepszonego podłoża
Wytrzymałość na ściskanie
7 i 28-dniowa przy stabilizacji cementem

Częstotliwość badań
Minimalna liczba badań na
dziennej działce roboczej
2

3

6 próbek
przy projektowaniu składu
7 Badanie spoiwa - cementu,
mieszanki i przy każdej zmianie
8 Badanie wody
dla każdego wątpliwego źródła
dla każdej partii i przy każdej
9 Badanie właściwości gruntu
zmianie rodzaju gruntu lub
kruszywa
Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych ulepszonego podłoża
Uziarnienie kruszywa
Próbki do badań należy pobierać z mieszarek przed podaniem spoiwa. Uziarnienie gruntu powinno być
zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotyczących ulepszonego podłoża.
Wilgotność mieszanki gruntu ze spoiwami
Wilgotność mieszanki winna być równa wilgotności optymalnej, określonej w projekcie składu tej
mieszanki, z tolerancją +10% -20% jej wartości.
Zagęszczenie warstwy
Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,00
oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12.
Grubość ulepszonego podłoża
Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości co najmniej 0,5 m od
krawędzi. Grubość warstwy nie może różnić się od projektowanej o więcej niż ±1 cm.
Wytrzymałość na ściskanie
Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 8 cm. Próbki do
badań należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozłożonej przed jej zagęszczeniem.
Próbki w ilości 6 sztuk należy formować i przechowywać zgodnie z normami dotyczącymi
poszczególnych rodzajów stabilizacji spoiwami. Trzy próbki należy badać po 7 lub 14 dniach oraz po 28
lub 42 dniach przechowywania, a w przypadku stabilizacji żużlem granulowanym po 90 dniach
przechowywania. Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w
ST dotyczących poszczególnych rodzajów ulepszonego podłoża.
Mrozoodporność
Wskaźnik mrozoodporności określany przez spadek wytrzymałości na ściskanie próbek poddawanych
cyklom zamrażania i odmrażania powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w ST dotyczących
poszczególnych rodzajów ulepszonego podłoża.
Badanie spoiwa
Dla każdej dostawy cementu, wapna, popiołów lotnych, żużla granulowanego, Wykonawca powinien
określić właściwości podane w ST dotyczących poszczególnych rodzajów ulepszonego podłoża.
Badanie wody
W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody wg PN-EN 1008:2004.
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Badanie właściwości kruszyw
Właściwości gruntu należy badać przy każdej zmianie rodzaju kruszyw. Właściwości powinny być
zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotyczących poszczególnych rodzajów ulepszonego podłoża.
Wskaźnik nośności CBR
Wskaźnik nośności CBR określa się wg normy BN-70/8931-05 dla próbek kruszywa stabilizowanego
wapnem, pielęgnowanych zgodnie z wymaganiami PN-S-96011.

6.5. Wymagania dotyczące cech geometrycznych i wytrzymałościowych ulepszonego
podłoża stabilizowanych spoiwami
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych podaje tablica 7.
Tablica 7. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów ulepszonego podłoża stabilizowanych
spoiwami
Wyszczególnienie badań i
Lp.
Minimalna częstotliwość badań i pomiarów
pomiarów
1
Szerokość
10 razy na 1 km
2
Równość podłużna
w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą
3
Równość poprzeczna
10 razy na 1 km
4
Spadki poprzeczne*)
10 razy na 1 km
5
Rzędne wysokościowe
co 100 m
6
Grubość ulepszonego podłoża
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w
punktach głównych łuków poziomych.
Szerokość ulepszonego podłoża
Szerokość ulepszonego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm,
-5 cm.
Na jezdniach bez krawężników szerokość ulepszonego podłoża powinna być większa od szerokości
warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej.
Równość ulepszonego podłoża
Nierówności podłużne ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie
z normą BN-68/8931-04.
Nierówności poprzeczne ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności nie powinny przekraczać 15 mm dla ulepszonego podłoża.
Spadki poprzeczne ulepszonego podłoża
Spadki poprzeczne ulepszonego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją
±0,5 %.
Rzędne wysokościowe ulepszonego podłoża
Różnice pomiędzy rzędnymi ulepszonego podłoża a rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać
+ 1 cm, -2 cm.
Ukształtowanie osi ulepszonego podłoża
Oś ulepszonego podłoża w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej
niż ±5 cm.
Grubość ulepszonego podłoża
Grubość ulepszonego podłoża nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż:
dla ulepszonego podłoża +10%, -15%.
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6.6. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonego podłoża
Niewłaściwe cechy geometryczne ulepszonego podłoża
Jeżeli po wykonaniu badań na ulepszonym podłożu stwierdzi się, że odchylenia cech geometrycznych
przekraczają wielkości określone w p. 6.5, to warstwa zostanie zerwana na całą grubość i ponownie
wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza się inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o
ile zostanie on zaakceptowany przez Inżyniera.
Jeżeli szerokość ulepszonego podłoża jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien poszerzyć ulepszone podłoże
przez zerwanie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu i wbudowanie nowej
mieszanki.
Niewłaściwa grubość ulepszonego podłoża
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę
ulepszonego podłoża przez zerwanie wykonanej warstwy, usunięcie zerwanego materiału i ponowne
wykonanie warstwy o odpowiednich właściwościach i o wymaganej grubości. Roboty te Wykonawca
wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy,
na koszt Wykonawcy.
Niewłaściwa wytrzymałość ulepszonego podłoża
Jeżeli wytrzymałość średnia próbek będzie mniejsza od dolnej granicy określonej w ST dla
poszczególnych rodzajów ulepszonego podłoża, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i
wymieniona na nową o odpowiednich właściwościach na koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji ST-0 "Wymagania ogólne".
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót, w jednostkach ustalonych w
Wycenionym Przedmiarze Robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji ST-0 "Wymagania ogólne".
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji ST-0 "Wymagania ogólne".
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej wykonania danego podłoża z gruntu stabilizowanego obejmuje:
•
•
•
•
•
•
•
•

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
oznakowanie robót
dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania
dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i
urządzeń pomocniczych
rozłożenie i zagęszczenie mieszanki
pielęgnacja wykonanej warstwy
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej
a także wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania
robót objętych niniejszą ST i przewidzianych w dokumentacji projektowej.

Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w kwartale ulic Prądzyńskiego Traugutta Komuny Paryskiej

Podłoże stabilizowane cementem

STD-02/ 12

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Dla powołanych norm lub przepisów, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne dostarczane towary
oraz wykonane i zbadane Roboty obowiązywać będą postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania tych powołanych norm i przepisów.
Normy
PN-EN 196-1:2006
PN-B-04481
PN-B-06714-12
PN-EN 933-1:2000
PN-EN 1744-1:2000
PN-EN 1744-1:2000
PN-EN-1097-2:2000
PN-EN 197-1:2002
PN-EN 459-1:2003
PN-EN 1008:2004
PN-C-84038
PN-C-84127
PN-S-96011
PN-S-96012
PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02
BN-68/8931-04
BN-70/8931-05
BN-73/8931-10
PN-EN 13286-2:2007
BN-71/8933-10

Metody badania cementu – Część 1: Oznaczanie wytrzymałości.
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń
obcych
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu
ziarnowego. Metoda przesiewania.
Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą
bromową
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los
Angeles
Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementów powszechnego użytku.
Wapno budowlane Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesów produkcji betonu.
Wodorotlenek sodowy techniczny
Chlorek wapniowy techniczny
Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntów wapnem do celów drogowych
Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu
stabilizowanego cementem
Drogi samochodowe. Popioły lotne
Cement. Transport i przechowywanie
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża
nawierzchni podatnych
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika aktywności pucolanowej
popiołów lotnych z węgla kamiennego
Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 2:
Metody określania gęstości i zawartości wody – Zagęszczanie metodą
Proctora.
Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntów stabilizowanych aktywnymi
popiołami lotnymi.

Inne dokumenty
• Instrukcja CZDP 1980 „Badanie wskaźnika aktywności żużla granulowanego”
• Wytyczne MK CZDP „Stabilizacja kruszyw i gruntów żużlem wielkopiecowym granulowanym”,
Warszawa 1979
• Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - 1997
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem warstw odsączających i podsypkowych wykonywanych w związku z
realizacją zadania: „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w kwartale ulic Prądzyńskiego
Traugutta Komuny Paryskiej”
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót jak w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem warstw odsączających, podsypkowych i obejmują:
• wykonanie warstwy odsączającej z gruntu lub kruszywa naturalnego o CBR min. 20%, k≥8 m/d
• wykonanie podsypek
1.4. Określenia podstawowe
Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni.
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.
Podłoże ulepszone - wierzchnia warstwa podłoża leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w
celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
określeniami podanymi w specyfikacji ST-0 "Wymagania ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji ST-0 "Wymagania ogólne".
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w specyfikacji ST "Wymagania ogólne".
2.2. Rodzaje materiałów
•
•

piasek
grunt lub kruszywo naturalne o CBR min. 20%, k≥8 m/d

2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsączających powinny spełniać następujące warunki:
a) szczelności, określony zależnością:
D15/d85 ≤ 5
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy odsączającej
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża
Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi by
spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej.
b) zagęszczalności, określony zależnością:
U = D60/d10 ≥ 5
gdzie:
U - wskaźnik różnoziarnistości
D60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą
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2.4. Składowanie kruszywa
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy podsypkowej lub odsączającej nie jest
wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego
składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe,
utwardzone i dobrze odwodnione.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji ST-0 "Wymagania ogólne".
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy podsypkowej lub odsączającej powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: walców, płyt wibracyjnych lub ubijaków
mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji ST-0 "Wymagania ogólne".
4.2. Transport kruszywa
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji ST-0 "Wymagania ogólne".
5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w STB-03 „Roboty ziemne” oraz
SST- 18.1 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża oraz formowaniem i zagęszczeniem
poboczy”.
Warstwy podsypkowa i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich
zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny
sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia
robót w odstępach nie większych niż co 10 m.
5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego
kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną.
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić
kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do
jej zagęszczania.
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać
pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi
częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej
powierzchni.
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być zagęszczana
płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
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Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od
podanego w Dokumentacji, według normalnej próby Proctora przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481.
Wskaźnik zagęszczenia należy określa
zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstw ę
odsączającą lub odcinającą uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej
próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i
pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od
– 20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności
optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność
kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i
równomiernie wymiesza
5.4. Odcinek próbny
Jeżeli Inżynier przewidzi konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni
przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:
• stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania jest właściwy
• określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania wymaganej
grubości po zagęszczeniu
• ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaźnika zagęszczenia
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane
do wykonywania warstwy odcinającej i odsączającej na budowie.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera.
5.5. Utrzymanie warstwy odsączającej
•
•
•
•

Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinny być
utrzymywane w dobrym stanie.
Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odsączającej.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania
wyżej leżącej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji ST-0 "Wymagania ogólne".
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te powinny
obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w pkt. 2.3.
6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia
warstwy odsączającej i odcinającej podaje tablica 1.
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej
Lp.
1
2
3
4
5
6

Wyszczególnienie badań i pomiarów

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

Szerokość warstwy
Równość podłużna
Równość poprzeczna
Spadki poprzeczne*)
Rzędne wysokościowe
Ukształtowanie osi w planie *)

10 razy na 1 km
co 20 m na każdym pasie ruchu
10 razy na 1 km
10 razy na 1 km
co 100 m
co 100 m
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Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

Grubość warstwy

Podczas budowy:
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie
rzadziej niż raz na 400 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2
8
Zagęszczenie, wilgotność kruszywa
w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie
rzadziej niż raz na 600 m2
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w
punktach głównych łuków poziomych.
Szerokość warstwy
Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.
Równość warstwy
• Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą,
zgodnie z normą BN-68/8931-04.
• Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą.
• Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.
Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z
dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.
Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny
przekraczać +1 cm i -2 cm.
Ukształtowanie osi w planie
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm.
Grubość warstwy
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +/- 1-2 cm,
Jeżeli warstwa ze względów technologicznych została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć
łączną grubość tych warstw.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę
warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem
o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i
ocena grubości warstwy według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
Zagęszczenie warstwy
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 nie powinien
być mniejszy, niż podano w pkt. 5.3.
Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych
zgodnie z normą BN-64/8931-02, nie powinna być większa od 2,2.
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność
kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20 % do +10 %.
Badania dotyczące warstwy z geowłóknin
W czasie układania warstwy odcinającej i odsączającej z geowłóknin należy kontrolować:
• zgodność oznaczenia poszczególnych bel (rolek) geowłóknin z określonym w dokumentacji
projektowej
• równość warstwy
• wielkość zakładu przyległych pasm i sposób ich łączenia
• zamocowanie warstwy do podłoża gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji
projektowej
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Ponadto należy sprawdzić czy nie nastąpiło mechaniczne uszkodzenie geowłókniny (rozerwanie,
przebicie). Pasma geowłókniny stanowiące warstwę separacyjną nie mogą mieć takich uszkodzeń.
Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w p.
6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i
powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji ST-0 "Wymagania ogólne".
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót, w jednostkach ustalonych w
Wycenionym Przedmiarze Robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji ST-0 "Wymagania ogólne".
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji ST-0 "Wymagania ogólne".
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej wykonania warstwy odsączającej obejmuje:
•
•
•
•
•
•
•

prace pomiarowe,
dostawa materiału,
dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i
jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu,
zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie warstwy oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do
kompletnego wykonania Robót objętych niniejszą SST i przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej.

Koszt wykonania podsypki piaskowej należy ująć w koszcie wykonania elementu układanego na
niej i powinien on obejmować:
•
•
•
•
•
•

prace pomiarowe,
dostawa materiału,
dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i
jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie warstwy oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do
kompletnego wykonania Robót objętych niniejszą SST i przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Dla powołanych norm lub przepisów, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne dostarczane towary
oraz wykonane i zbadane Roboty obowiązywać będą postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania tych powołanych norm i przepisów.
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Normy
PN-B-04481
PN-B-06714-17
PN-B-11111
PN-B-11112
PN-B-11113
BN-64/8931-02
BN-68/8931-04
BN-77/8931-12
PN-EN 1097-5

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych żwir i
mieszanka
Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych
i podłoża przez obciążenie płytą
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 5:
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wykonywanej podczas realizacji
zadania: „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w kwartale ulic Prądzyńskiego Traugutta
Komuny Paryskiej”
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pod nawierzchnie.
Podbudowę kruszyw stabilizowanych mechanicznie należy wykonać zgodnie z ustaleniami podanymi w
Dokumentacji Projektowej.
1.4. Określenia podstawowe
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w
optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową i SST.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0 „Wymagania ogólne".
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 ziaren żwiru.
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.
Wykaz materiałów:
kruszywo łamane 0/31,5 mm
2.3. Wymagania dla materiałów
Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leżeć między krzywymi
granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej
jednorazowo.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą
stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową
1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna
kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.
2.4. Właściwości kruszywa
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania dla kruszyw
Lp.

Wyszczególnienie właściwości

Wymagania

10
11
3
4
5

Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, % (m/m)
Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż
Zawartość ziarn nieforemnych, %(m/m), nie więcej niż
Zawartość zanieczyszczeń organicznych, %(m/m), nie więcej niż
Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą I lub II
wg PN-B-04481, %
Ścieralność w bębnie Los Angeles
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów, nie więcej niż
Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż
Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, %(m/m),
nie więcej niż
Rozpad krzemianowy i żelazawy łącznie, % (m/m), nie więcej niż

od 2 do 12
10
40
1
od 30 do 70

6
7
8
9
12
13

Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie
więcej niż
Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy niż:
a) przy zagęszczeniu IS ≥1,00
b) przy zagęszczeniu IS ≥1,03

50
35
5
10
1
60
-

2.5. Woda
Należy stosować wodę wg PN-EN 1008:2004.
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3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne".
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
• mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki
powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej
• równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki
• walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania
W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub
małe walce wibracyjne.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne".
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne".
5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w STD-01 „Koryto wraz z
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża" i STB-03 „Roboty ziemne".
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać
w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność
zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo
układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być
rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.
Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być
wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.
Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inżyniera.
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej,
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony,
powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest
niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i
równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od
optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg PN-EN 13286-2:2007 powinien odpowiadać przyjętemu
poziomowi wskaźnika nośności podbudowy tab. 1, lp. 11.
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5.5. Odcinek próbny
Jeżeli w ST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:

•

stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa
właściwy,

•

określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubości warstwy po zagęszczeniu,

jest

•

określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaźnika zagęszczenia.
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania,
rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m 2.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Wykonawca może
przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera.
5.6. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w
dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do
ruchu budowlanego, to jest zobowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę
robót.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0„Wymagania ogólne".
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonywania z Dokumentacją Projektową
oraz z wymaganiami przedstawionymi w punkcie 5 niniejszego opracowania.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te
powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt. 2.3 niniejszej SST.
6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie
Częstotliwość
Lp.
1
2
3
4

Wyszczególnienie badań
Uziarnienie mieszanki
Wilgotność mieszanki
Zagęszczenie warstwy
Badanie właściwości
kruszywa wg tab.1, pkt. 2.3.2

Minimalna liczba badań na
dziennej działce roboczej

Maksymalna powierzchnia
podbudowy przypadająca na
jedno badanie (m2)
2

10 próbek na 10000 m2
dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa

Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3. Próbki należy
pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być
na bieżąco przekazywane Inżynierowi.
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Wilgotność mieszanki
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją + 10% -20%. Wilgotność należy określić według PN-EN
1097-5:2008.
Zagęszczenie podbudowy
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika
zagęszczenia.
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według PN-EN 13286-2:2007. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niż raz
na 5000 m2, lub według zaleceń Inżyniera.
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek
wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
Właściwości kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt. 2.3.2.
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności
Inżyniera.
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
Częstotliwość oraz zakres pomiarów
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tab. 3.
Tabela 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie
Wyszczególnienie badań
Lp.
Minimalna częstotliwość pomiarów
i pomiarów
1

Szerokość podbudowy

10 razy na 1 km

2

Równość podłużna

w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na
każdym pasie ruchu

3

Równość poprzeczna

10 razy na 1 km

4

Spadki poprzeczne*'

10 razy na 1 km

5

Rzędne wysokościowe

co 100 m

6

Ukształtowanie osi w planie*'

co 100 m

Grubość podbudowy

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

7

Nośność podbudowy:
co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m
8 - moduł odkształcenia
co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m
- ugięcie sprężyste
*) dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach
głównych łuków poziomych.
Szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy
wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej.
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Równość podbudowy
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN68/8931-04.
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrovvą łatą. Nierówności podbudowy nie
mogą przekraczać:

•
•

10 mm dla podbudowy zasadniczej
20 mm dla podbudowy pomocniczej

Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z
tolerancją ± 0,5 %.
Rzędne wysokościowe podbudowy
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny
przekraczać + 1 cm, -2 cm.
Ukształtowanie osi podbudowy
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm.
Grubość podbudowy
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż:
dla podbudowy zasadniczej ± 10%
dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%
Nośność podbudowy
moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 powinien być zgodny z podanym w tablicy 4
ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 powinno być zgodne z podanym w tablicy 4
Tablica 4. Cechy podbudowy
Podbudowa z
kruszywa o
wskaźniku
wnos nie
mniejszym niż
[%]
60

Wymagane cechy podbudowy
Maksymalne ugięcie Minimalny moduł odkształcenia mierzony
sprężyste pod kołem
płytą o średnicy 30 cm
[mm]
[MPa]

Wskaźnik
zagęszczenia Is
nie
mniejszy niż
1,0

1,40

1,60

60

80

1,0

1,25

1,40

80

120

1.03

1,10

1,20

100

40 kN

50 kN

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.4
powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane
i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć
podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie
materiału i powtórne zagęszczenie.

Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w kwartale ulic Prądzyńskiego Traugutta Komuny Paryskiej

Podbudowa z kruszywa łamanego

STD-04/ 9

Niewłaściwa grubość podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich
właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i
ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
Niewłaściwa nośność podbudowy
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera.
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji ST-0 "Wymagania ogólne".
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót, w jednostkach ustalonych w
Wycenionym Przedmiarze Robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne".
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0 "Wymagania ogólne".
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej wykonania podbudowy obejmuje:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
oznakowanie robót
sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania
rozłożenie mieszanki
zagęszczenie rozłożonej mieszanki
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej
utrzymanie podbudowy w czasie robót
oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania
Robót objętych niniejszą SST i przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Dla powołanych norm lub przepisów, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne dostarczane towary
oraz wykonane i zbadane Roboty obowiązywać będą postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania tych powołanych norm i przepisów.
1. PN-EN 1744-1:2000

Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna.

2. PN-B-06714-12

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych

3. PN-EN 933-1:2000

Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu
ziarnowego. Metoda przesiewania.
Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 4: Oznaczanie kształtu
ziarn - Wskaźnik kształtu.
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atmosferycznych Część 1: Oznaczanie mrozoodporności.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń
organicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową

4. PN-EN 933-4:2001
5. PN-EN 1097-5:2008
6. PN-EN 1097-6:2002
7. PN-EN 1367-1:2001
8. PN-B-06714-26
9. PN-EN 1744-1:2000
10. PN-B-06714-37

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

11. PN-EN 1744-1:2000

Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna.

12. PN-EN 1097-2:2000

16. PN-B-23006

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody
oznaczania odporności na rozdrabianie.
Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne
Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku.
Kruszywo do betonu lekkiego

17. PN-B-30020

Wapno

18. PN-EN 1008:2004

19. PN-S-06102

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów
produkcji betonu.
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

20. PN-S-96023

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego

21. PN-S-96035

Popioły lotne

22. BN-88/6731-08

Cement. Transport i przechowywanie

23. BN-84/6774-02

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych

24. PN-EN 933-8:2001

26. BN-68/8931-04

Badania geometrycznych właściwości kruszyw Część 8: Ocena zawartości
drobnych cząstek Badanie wskaźnika piaskowego.
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą

27. PN-S-06102

Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym

28. PN-EN 13286-2:2007

Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 2: Metody
określania gęstości i zawartości wody – Zagęszczanie metodą Proctora.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM Warszawa 1997

13. PN-B-06731
14. PN-EN 13242:2004
15. PN-EN 197-1:2002

25. BN-64/8931-02
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy zasadniczej z przestrzennych paneli
polipropylenowych dla zadania: „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w kwartale ulic
Prądzyńskiego Traugutta Komuny Paryskiej”
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązujący dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót zgodnie z p. 1.1
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
warstwy podbudowy z odwodnieniem w formie skrzynek rozsączających
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z określeniami
podanymi w Specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-0
„Wymagania ogólne”
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałem stosowanym przy wykonywaniu warstwy podbudowy z odwodnieniem są skrzynki
rozsączające gr. 85mm typu PERMAVOID lub substytut o parametrach nie gorszych niż opisane w
niniejszej SST
2.3. Dane charakterystyczne skrzynek rozsączających
Opis

jednostka

wartość

Waga modułu

Kg

2,25

Waga na m2

Kg

9

Długość

mm

708

Szerokość

mm

354

Wysokość

mm

85

pionowa

kN/m2

715

boczna

kN/m2

156

pionowe

mm/kN/m2

1mm na 126kN/m2

boczne

mm/kN/m2

1mm na 15kN/m2

Odporność pojedynczego łączenia na rozciąganie

kN/m2

42,4

Odporność na zginanie modułu

kNm

0,71

Odporność na zginanie łączenia

kNm

0,16

Wymiary modułu

Krótkotrwała odporność na zgniatanie

Krótkotrwałe odkształcenie przy nacisku
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Wskaźnik pustej przestrzeni wewnątrz modułu

%

92

Przepuszczalna powierzchnia modułu

%

52

Wydajność przypływowa wody
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Nachylenie %

0

1

2

przepływ l/m/s

4

6

7

2.4. Składowanie materiałów
Skrzynki należy instalować bezpośrednio po dostarczeniu na teren budowy. Jeżeli zajdzie potrzeba ich
okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć skrzynki przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem i możliwością uszkodzenia mechanicznego. Podłoże w miejscu
składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Instalacja skrzynek nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu. Montaż wykonywany jest
ręcznie przy użyciu podstawowych narzędzi
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”
4.2. Transport kruszywa
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem oraz uszkodzeniem mechanicznym,
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”
5.2. Przygotowanie podłoża
Panele Permavoid układa się bezpośrednio na wyrównanej warstwie filtracyjnej z pospółki (15cm).
Panele łączy się ze sobą poprzez motylkowe konektory w 6 wskazanych miejscach.
5.3. Utrzymanie warstwy skrzynek rozsączających
Warstwa rozsączających po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być
utrzymywana w dobrym stanie. Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie.
Dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni. Koszt
napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania wierzchniej warstwy
odsączającej jak również sprawdzić stopień zagęszczenia gruntu CBR ≥ 5%. Wyniki badać powinny być
skonsultowane z przedstawicielem producenta i uzyskać akceptację na kontynuowanie prac
6.3. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w p.
6.2, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i
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powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST„Wymagania ogólne”
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej i odsączającej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” Roboty uznaje się za wykonane
zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. Odbiór prac powinien być potwierdzony przez
przedstawiciela producenta.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 warstwy skrzynek rozsączających obejmuje:
•
•
•
•
•

prace pomiarowe,
dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i
jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie warstwy.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
nawierzchni z kostki kamiennej, w ramach realizacji zadania: „Zagospodarowanie wnętrza
podwórzowego w kwartale ulic Prądzyńskiego Traugutta Komuny Paryskiej”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i realizacji robót
omawianego zadania opisanego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
chodnika z brukowej kostki betonowej grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm.
1.4. Określenia podstawowe
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.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne ustalenia dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST „Wymagania
ogólne”.
2.2. Betonowa kostka brukowa – wymagania
Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę.
Wygląd zewnętrzny
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
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.
Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 80 mm. Kostki o
takiej grubości są produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynoszą:
na długości
 3 mm,
na szerokości
 3 mm,
na grubości
 5 mm.
Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1.
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Lp. Cechy
1

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) średnia z sześciu kostek
b) najmniejsza pojedynczej kostki

Wartość

60
50
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2

Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż

3

Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-06250 [2]:
a) pęknięcia próbki
b) strata masy, %, nie więcej niż
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości
próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż
Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie więcej niż

4
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5

brak
5
20
4

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych
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.
Kruszywo do betonu
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
Woda
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250.
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 wybarwienie. Powinny to być barwniki
nieorganiczne.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”..
3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej
Małe powierzchnie chodnika 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.
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, 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 „Wymagania ogólne”.
5.2. Koryto pod nawierzchnię
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST-18.1 „Koryto wraz z
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża…”.
5.3. Podsypka cementowo-piaskowa
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.
5.4. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm.
Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych
kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika.
Do ubijania ułożonego chodnika 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 materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię.
Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do
użytkowania.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
6.2. Badanie przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych
posiada aprobatę techniczną.
6.3. Badania w czasie robót
Sprawdzenie podłoża
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi
SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:
głębokości koryta:
o szerokości do 3 m:
 1 cm,
o szerokości powyżej 3 m:
 2 cm,
Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega
na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej ST.
Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.4 niniejszej
SST:
• 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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Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
Sprawdzenie równości chodnika
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m2
ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m chodnika.
Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm.
Sprawdzenie profilu podłużnego
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać
 3 cm.
Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na
każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą  0,3%.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.
Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
• wykonanie podsypki,
• ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin,
• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
• a także wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania
robót objętych niniejszą ST i przewidzianych w dokumentacji projektowej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Dla powołanych norm lub przepisów, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne dostarczane towary
oraz wykonane i zbadane Roboty obowiązywać będą postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania tych powołanych norm i przepisów.
Normy
1. PN-B-04111
2. PN-B-06250
3. PN-B-06712
4. PN-B-19701
5. PN-B-32250
6. BN-68/8931-01

Materiały kamienne. Oznaczanie 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
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STD) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem nawierzchni z płyt ażurowych EKO przy realizacji inwestycji:
„Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w kwartale ulic Prądzyńskiego Traugutta Komuny
Paryskiej”
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robót zawartych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem nawierzchni z płyt ażurowych EKO 60 x 40 x 10 cm,
1.4. Określenia podstawowe
Płyty ażurowe EKO- prefabrykowane płyty betonowe przeznaczone do budowy nawierzchni.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Wymagania dotyczące robót
Wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania dotyczące materiałów
Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-0 „Wymagania
ogólne” pkt 2.
2.2. Płyty ażurowe EKO
Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej płyty ażurowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę.
Wygląd zewnętrzny
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna powinna być
równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm.
Kształt, wymiary i kolor płyt ażurowych
Tolerancje wymiarowe wynoszą:
•

na długości +/- 3 mm;

•

na szerokości +/- 3 mm;

•

na grubości +/- 5 mm.
2.3. Składowanie

Płyty ażurowe EKO powinny być składowane rębem, płaszczyznami górnymi ku sobie, na podłożu
wyrównanym i odwodnionym. Płyty należy ustawiać na podkładkach drewnianych oraz zabezpieczać
krawędzie przed uszkodzeniem przekładkami drewnianymi.
2.4. Beton i jego składniki
Do produkcji płyt ażurowych betonowych jednowarstwowych należy stosować beton klasy B 25 i B 30.
W przypadku płyt dwuwarstwowych, górna (ścieralna) warstwa płyt powinna być wykonana z betonu klasy B
30.

Cement
Do produkcji płyt ażurowych betonowych należy stosować cement portlandzki klasy nie niższej niż „32,5” wg
PN-B-19701 [4].
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [6].
Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [2].
Woda
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.5. Materiały na podsypkę
Piasek na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [2], a do zaprawy cementowopiaskowej PN-B-06711 [1].
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5].
3. SPRZĘT
3.1. Wymagania dotyczące sprzętu
Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z płyt ażurowych EKO
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu sprzętu pomocniczego:
do przygotowania podsypki piaskowej,
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania dotyczące transportu
Wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport płyt chodnikowych
Płyty ażurowe EKO mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez
beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej.
Płyty powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna
ich warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportu więcej niż 1/3 wysokości tej płyty.
4.3. Transport pozostałych materiałów
Transport pozostałych materiałów, stosowanych do wykonania nawierzchni z płyt ażurowych
betonowych, podano w STD-11 „Krawężniki i oporniki betonowe” pkt 4.3.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady wykonania robót
Zasady wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Koryto pod nawierzchnię
Koryto wykonane w podłożu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno być wyprofilowane
zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi nawierzchni oraz zgodnie z wymaganiami
podanymi w STD-01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. Wskaźnik zagęszczenia koryta
nie może być mniejszy od 0,97 według normalnej metody Proctora.
5.3. Podsypka
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być
zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.
5.4. Warstwa odsączająca
Jeżeli w dokumentacji projektowej przewidziana jest warstwa odsączająca pod chodnikiem, to jej
wykonanie powinno być zgodne z warunkami określonymi w STD-03 „Warstwy separacyjne, odsączające i
podsypkowe”.

5.5. Układanie nawierzchni z płyt ażurowych EKO
Płyty przy krawężnikach należy układać w taki sposób, aby ich górna krawędź znajdowała się
powyżej górnej krawędzi krawężnika.
Przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego płyty odpowiednio docięte należy układać w jednym
poziomie, regulując wysokość urządzeń naziemnych do poziomu nawierzchni.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Zasady kontroli jakości robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych
do budowy nawierzchni i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji.
Badania płyt chodnikowych
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu.
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego
naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.
Pozostałe badania płyt należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w BN-80/6775-03/01 [7] i BN80/6775-03/03 [8].
Badania pozostałych materiałów
Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania nawierzchni z płyt ażurowych powinny
obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów wg pkt 2.
6.3. Badania w czasie robót
Sprawdzenie podłoża
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:
głębokości koryta:
• o szerokości do 3 m: ± 1 cm,
• o szerokości powyżej 3 m: ± 2 cm,
• szerokości koryta: ± 5 cm.
Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na
stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej STD. Dopuszczalne odchylenia w
grubości podsypki nie mogą przekraczać ± 1 cm.
Sprawdzenie wykonania nawierzchni.
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z
dokumentacją projektową .
Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni przeprowadzać należy w następujący sposób: na każde 200 m 2
nawierzchni z płyt ażurowych należy zdjąć 2 płyty w dowolnym miejscu i zmierzyć grubość podsypki oraz
sprawdzić układ płyt nawierzchni.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
Sprawdzenie równości nawierzchni
Sprawdzenie równości przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m 2 ułożonej
nawierzchni i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m nawierzchni. Dopuszczalny prześwit
pod łatą nie powinien przekraczać 1,0 cm.
Sprawdzenie profilu podłużnego
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać ± 3
cm.

Sprawdzenie profilu poprzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na każde 150
do 300 m2 nawierzchni i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia
od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%.
Sprawdzenie równoległości spoin
Sprawdzenie równoległości spoin należy przeprowadzać za pomocą dwóch sznurów napiętych wzdłuż spoin
i przymiaru z podziałką milimetrową. Dopuszczalne odchylenie wynosi ± 1 cm.
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 nawierzchni i zmierzenie ich szerokości oraz wypełnienia.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Zasady obmiaru robót
Zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z płyt betonowych.
8. ODBIÓR ROBÓT
Zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STD i wymaganiami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki
pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 chodnika z płyt betonowych obejmuje:
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
• wykonanie koryta,
• ew. wykonanie warstwy odsączającej,
• rozścielenie podsypki piaskowej wraz z jej przygotowaniem,
• ułożenie płyt,
• wypełnienie spoin piaskiem ,
• pielęgnację przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą,
• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PN-B-06711
PN-B-06712
PN-B-10021
PN-B-19701
PN-B-32250
BN-88/6731-08
BN-80/6775-03/01

8.

BN-80/6775-03/03

9.

BN-64/8845-01

Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Cement. Transport i przechowywanie
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów
i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów
i torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe.
Chodniki z płyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru rowków
oraz ław dla osadzenia krawężników i obrzeży wykonywanych w ramach realizacji zadania:
„Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w kwartale ulic Prądzyńskiego Traugutta Komuny
Paryskiej”
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak
w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
rowków oraz ławy betonowej z oporem dla osadzenia krawężników kamiennych i betonowych.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w specyfikacji „Wymagania ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne".
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w specyfikacji ST-0
„Wymagania ogólne".
2.2. Materiał na ławy
Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować beton klasy C12/15.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne".
3.2. Rodzaje sprzętu
Roboty wykonać ręcznie przy zastosowaniu:

•
•

betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw
wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych
4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne".
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne".
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5.2. Wykonanie koryta pod ławy
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.
5.3. Wykonanie ławy betonowej
Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub
bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypełnione bitumiczną masą zalewową.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne".
6.2. Sprawdzenie koryta pod ławę
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. Tolerancja dla
szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z Projektem.
6.3. Sprawdzenie ław
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:

•
•
•
•
•

Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową
Wymiary ław
Równość górnej powierzchni ław
Zagęszczenie ław
Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku
7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”.
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót w jednostkach określonych w
Wycenionym Przedmiarze Robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne".
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

•
•

wykonanie koryta-rowków pod ławę
wykonanie ławy
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Koszt wykonania rowków i ław pod krawężniki należy ująć w koszcie wbudowania krawężników,
zgodnie z STD-11
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Dla powołanych norm lub przepisów, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne dostarczane towary
oraz wykonane i zbadane Roboty obowiązywać będą postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania tych powołanych norm i przepisów.
Normy
PN-B-06050
PN-B-06711
PN-EN 1008

PN-EN 197-1
PN-92/D-95017
PN-91/D-95018
PN-75/D- 96000
PN-72/D-96002
PN-EN 313-1
PN-EN 313-2
PN-EN 636
PN-84/M-81000
PN-B-06251

Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne
Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów
produkcji betonu
Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementów powszechnego użytku
Drewno wielkowymiarowe iglaste
Drewno średniowymiarowe
Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia
Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Klasyfikacja.
Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 2: Terminologia.
Sklejka. Wymagania techniczne.
Gwoździe. Ogólne wymagania i badania.
Roboty betonowe i żelbetowe
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WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
Krawężniki i oporniki betonowe
CPV 45233120-6
STD-11
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące
układania krawężników betonowych i kamiennych podczas wykonywania nawierzchni drogowych
związanych z realizacją zadania: „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w kwartale ulic
Prądzyńskiego Traugutta Komuny Paryskiej”

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
układaniem krawężników betonowych i kamiennych na ławie betonowej.
1.4. Określenia podstawowe
Krawężnik betonowy prefabrykowany - część konstrukcyjna wykonana w zakładzie przemysłowym,
który po zmontowaniu na budowie stanie się ograniczeniem jezdni.
Krawężniki kamienne - belki kamienne ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, wyspy
kierujące oraz nawierzchnie drogowe.
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy zagęszczony, na którym wykonuje się ławę (fundament) lub
podsypkę.
Podsypka - warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu ziemnym lub na ławie.
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z
Dokumentacją Projektową, SST, obowiązującymi normami oraz poleceniami Inżyniera.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w
specyfikacji ST- „Wymagania ogólne".
2.2. Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi są:

•
•
•
•
•
•

krawężniki betonowe
krawężniki i obrzeża kamienne, odpowiadające wymaganiom PN-B-11213:1997
piasek na podsypkę i do zapraw
cement powszechnego użytku CEM I wg PN-EN 197-1
woda
masa zalewowa
2.3. Krawężniki betonowe

Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów
Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-03/0,
nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3.

Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w kwartale ulic Prądzyńskiego Traugutta Komuny Paryskiej

Krawężniki i oporniki betonowe

STD-11/ 4

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych
Dopuszczalna wielkość wad i uszkodzeń, mm

Rodzaj wad i uszkodzeń
Wklęsłość lub wypukłość
powierzchni krawężników
w mm
Szczerby i uszkodzenia
krawędzi i naroży

Gatunek 1

Gatunek 2

2

3

Ograniczających powierzchnie
niedopuszczalne
górne (ścieralne), mm
Niedopuszczalne ograniczających pozostałe powierzchnie:
- liczba max
- długość, mm, max
- głębokość, mm, max

2
20
6

2.3.1. Składowanie
Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane
według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. Krawężniki betonowe należy układać z
zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm,
długość min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika.
2.3.2. Beton i jego składniki
Beton do produkcji krawężników
Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-EN 206-1, klasy C20/25 i C25/30.
W przypadku wykonywania krawężników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa krawężników
powinna być wykonana z betonu klasy C25/30.
Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się:
• nasiąkliwością poniżej 4%

•
•

ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm
mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-EN 206-1

Cement
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż 32,5 wg PNEN 197-1. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z ogólnie obowiązującymi normami.
Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620. Kruszywo należy przechowywać w
warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych
asortymentów, gatunków i marek.
Woda
Woda powinna być odmiany „1" i odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008.
2.4. Krawężniki i obrzeża kamienne
2.4.1. Cechy fizyczne i mechaniczne
Materiał do wyrobu krawężników kamiennych powinien spełnia wymagania podane w tabeli 4.
Tabela 4. Cechy fizyczne i mechaniczne krawężników kamiennych wg PN-B-11213:1997
Jednostka
Lp.
Właściwości
miary
Wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrznosuchym, co
1
MPa
najmniej
Ścieralność na tarczy Boehmego w stanie powietrznosuchym,
2
mm
nie więcej niż

Klasa II
100
5,0
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3

Nasiąkliwość, nie więcej niż

%

1,5

4

Mrozoodporność, ubytek po 25 cyklach

%

0

2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów
Dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych krawężników kamiennych nie powinny przekraczać wg
PN-B-11213:1997:
• wysokość: ±20 mm
• szerokośc: ±3 mm
2.4.3. Składowanie
Krawężniki kamienne mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane
według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości.
Krawężniki kamienne należy układać na powierzchniach spodu, w szeregu na podkładkach
drewnianych.
Dopuszcza się składowanie krawężników w dwóch warstwach, przy zastosowaniu drewnianych
podkładek pomiędzy warstwami.
2.5. Materiały do zapraw
Piasek do zapraw powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13139.
Cement do zapraw powinien być cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niż „32,5", odpowiadający
wymaganiom PN-EN 197-1.
Woda powinna być odmiany „1" i odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008.
2.6. Masa zalewowa
Masa zalewowa do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco powinna odpowiadać
wymaganiom BN-74/6771-04 lub aprobaty technicznej.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne".
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne".
4.2. Transport krawężników
Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Należy
układać je na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki
powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna
warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej
warstwy.
Krawężniki kamienne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki należy
przewozić na paletach w pozycji poziomej. Palety z krawężnikami powinny być zabezpieczone przed
przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu.
4.3. Transport pozostałych materiałów
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z obowiązującymi normami i
wytycznymi.
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywać
się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek.
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5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne".
5.2. Zasady ustawiania krawężników betonowych
Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w
przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie" ścieku) może być zmniejszone do 6 cm lub
zwiększone do 16 cm.
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony pobocza powinna być po ustawieniu obsypana piaskiem,
żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02.
5.3. Wypełnienie spoin
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, piaskiem lub
zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2.
Spoiny przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami
temperatury krawężniki o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą
zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy.
5.4. Krawężniki kamienne
Krawężniki granitowe należy ustawiać na zaprawie cementowej na ławach betonowych,
zgodnie ze wskazaniami w Projekcie.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne".
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Badania krawężników
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do
ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego krawężnika należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie
z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą
przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy
użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do
badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.
Sprawdzenie krawężników kamiennych wykonać zgodnie z PN-B-11213:1997.
Badania pozostałych materiałów
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników powinny obejmować
wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt. 2.
6.3. Badania w czasie robót
Sprawdzenie ustawienia krawężników
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:
• dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1
cm na każde 100 m ustawionego krawężnika
• dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej,
które wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika
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równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na
każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią
krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm
dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie
na pełną głębokość
7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji ST-0 "Wymagania ogólne".
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót, w jednostkach ustalonych w
Wycenionym Przedmiarze Robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne".
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej wbudowania krawężnika/ obrzeża na ławie betonowej obejmuje:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
wyznaczenie osi wykopu,
ręczne odspojenie gruntu z odrzuceniem na pobocze,
wyrównanie dna i ścian wykopu,
uformowanie poboczy z wyrównaniem,
transport materiałów zewnętrzny i wewnętrzny technologiczny,
wykonanie ław betonowych (zgodnie z STD-09, 10),
ustawienie i wypoziomowanie krawężnika/ obrzeża,
wypełnienie spoin krawężników/ obrzeży zaprawą,
ew. zalanie spoin masą zalewową, zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika/ obrzeża gruntem
i ubicie,
przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej oraz wszystkie
inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania Robót objętych
niniejszą SST i przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.

Koszt ustawienia krawężników kamiennych jako obramowania schodów skarpowych należy ująć
w koszcie wykonania schodów i powinien on obejmować:
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania
• wykonanie koryta pod ławę
• wykonanie szalunku
• wykonanie ławy
• ustawienie krawężników na zaprawie cementowej
• wypełnienie spoin krawężników zaprawą
• zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie
• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w ST
• oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania
Robót objętych niniejszą SST i przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Dla powołanych norm lub przepisów, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne dostarczane towary
oraz wykonane i zbadane Roboty obowiązywać będą postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania tych powołanych norm i przepisów.
PN-B-06050
PN-EN 206-1
PN-63/B-06251
PN-EN 13139
PN-EN 12620
PN-98/B-10021
PN-EN 13043
PN-EN 197-1
PN-EN 1008
BN-74/6771-04
BN-80/6775-03/01
BN-80/6775-03/04
BN-64/8845-02
PN-B-11213:1997

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
Beton. Wymagania, właściwości, produkcja, zgodność.
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
Kruszywa do zapraw.
Kruszywa do betonów.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utwardzeń
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu.
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego
użytku.
Woda do betonów. Specyfikacja pobierania próbek, badań i ocena przydatności
wody zarobowej do betonów w tym wody odzyskanej z procesów produkcji
betonów.
Drogi samochodowe. Masa zalewowa
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i
torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg ulic, parkingów i
torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe
Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki uliczne, mostowe
i drogowe.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru Robót związanych z ustawieniem betonowych obrzeży dla obiektu pn.: „Zagospodarowanie
wnętrza podwórzowego w kwartale ulic Prądzyńskiego Traugutta Komuny Paryskiej”
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna ST 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 zasad prowadzenia Robót związanych z
ustawieniem betonowych obrzeży chodnikowych trawnikowych o wym. 6x20x75-100.
1.4. Określenia podstawowe
Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie
ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z definicjami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne”
pkt. 1.4
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00
„Wymagania ogólne” pkt. 2.
2.2. Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi są:
• obrzeża 6x20x100 cm, odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-03/04 [6] i
BN-80/6775-03/01 [7],
• beton C15/20 do wykonania ławy pod obrzeża,
• cement powszechnego użytku CEM I, klasy nie niższej niż „32,5" wg PN-EN 197-1:2000 [1],
• piasek do zapraw,
• woda.
2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe – wymagania techniczne
Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych
Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego
Tablica 1. Wymiary obrzeży
Wymiary obrzeży, cm
r

b

h
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2.4. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla obrzeży gatunku 1 wynoszą:
•
•

długość:
wysokość i grubość:

±8mm,
±3 mm.

2.5. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać
wartości podanych w tabeli 1.
Tabela 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży
Dopuszczalna wielkość wad i uszkodzeń
Rodzaj wad i uszkodzeń
Gatunek 1
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm
Szczerby
ograniczających powierzchnie górne
i uszkodzenia
(ścieralne)
krawędzi i naroży
Ograniczających pozostałe powierzchnie:
Liczba, max
Długość, mm, max
Głębokość, mm, max

2
niedopuszczalne
2
20
6

2.6. Składowanie
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych,
posegregowane według rodzajów i gatunków.
Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość
obrzeża.
2.7. Beton i jego składniki
Do produkcji obrzeży należy stosować beton klasy C25/30 według PN-EN 206-1:2003.
2.8. Materiały na ławę i do zaprawy
Na ławę należy stosować beton C 15/20
Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w STD-11
"Krawężniki betonowe" pkt. 2.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt. 3.
3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.
4.2. Transport obrzeży betonowych
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po
osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej.
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu.
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4.3. Transport pozostałych materiałów
Transport pozostałych materiałów podano w STD-11 "Krawężniki betonowe".
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.
5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod ławę należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [4]. Wymiary wykopu powinny
odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji
szalunku.
5.3. Ława
Wykonanie ław betonowych powinno być zgodne z BN-64/8845-02. Ławy wykonuje się w
szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany
warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251.
5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanej ławie w miejscu i ze światłem
(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
Dokumentacji Projektowej; górna pow. obrzeży ma być zlicowana z nawierzchnią ścieżki.
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je zaprawą cementowo-piaskową w
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione
całkowicie na pełną głębokość.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do Robót
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań
Inżynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 1. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru
stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [5].
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy
użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych w narożach
elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z
dokładnością do 1 mm.
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach
podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt. 2.
6.3. Badania w czasie Robót
W czasie Robót należy sprawdzać wykonanie:
• koryta pod ławę - zgodnie z wymaganiami pkt .5.2,
• ławy z betonu zgodnie z wymaganiami pkt. 5.3,
• ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:
• linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża,
• niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości
obrzeża,
Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w kwartale ulic Prądzyńskiego Traugutta Komuny Paryskiej

Obrzeża
•

STD-12/ 6

wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie
badanej spoiny na pełną głębokość.
7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót, w jednostkach ustalonych w
Wycenionym Przedmiarze Robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-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 wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
• wykonane koryto,
• wykonana ława.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej wbudowania obrzeża na ławie betonowej obejmuje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
wyznaczenie osi wykopu,
ręczne odspojenie gruntu z odrzuceniem na pobocze,
wyrównanie dna i ścian wykopu,
uformowanie poboczy z wyrównaniem,
transport materiałów zewnętrzny i wewnętrzny technologiczny,
wykonanie ław betonowych,
ustawienie i wypoziomowanie obrzeża,
wypełnienie spoin obrzeży zaprawą,
ew. zalanie spoin masą zalewową,
zasypanie zewnętrznej ściany obrzeża gruntem i ubicie,
przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej oraz wszystkie
inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania Robót objętych
niniejszą ST i przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy
1. PN-EN 197-1:2000 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku.
2. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1:Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
3. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu.
4. PN-99/B-06050
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.
5. PN-B-10021/80
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
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Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i
torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
oświetlenia wnętrza podwórzowego w kwartale ulic Prądzyńskiego Traugutta Komuny Paryskiej
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót na drogach .
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budową
oświetlenia na drogach publicznych istniejących i projektowanych.
1.4. Określenia podstawowe
Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie, służąca do
zamocowania oprawy oświetleniowej na wysokości nie większej niż 14 m.
Wysięgnik - element rurowy łączący słup oświetleniowy z oprawą.
Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia
świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do
przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną.
Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogący
pracować pod i nad ziemią.
Szafa oświetleniowa - urządzenie rozdzielczo-sterownicze bezpośrednio zasilające instalacje
oświetleniowe.
Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w wypadku
pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.
2. MATERIAŁY
2.1. Materiały stosowane przy układaniu kabla
2.1.1. Piasek
Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien być co najmniej gatunku „3”, odpowiadającego
wymaganiom BN-87/6774-04 [24].
2.1.2. Folia
Folia służąca do osłony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna być folią kalandrowaną z
uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadającą wymaganiom BN68/6353-03 [21].
2.2. Elementy gotowe
2.2.1. Przepusty kablowe
Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali,
wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego.
Rury używane do wykonania przepustów powinny być dostatecznie wytrzymałe na działające na nie
obciążenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich
powierzchnie dla ułatwienia przesuwania się kabli.
Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW) o średnicy wewnętrznej nie
mniejszej niż 75mm. Rury powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/C-89205 [9].
Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w nie nasłonecznionych
miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.
2.2.2. Kable
Kable używane do oświetlenia wnętrz podwórzowych powinny spełniać wymagania N SEP-E-004 [17].
Zaleca się stosowanie kabli o napięciu znamionowym 0,6/1 kV, trzy, cztero- lub pięciożyłowych o
żyłach miedzianych lub aluminiowych od przekoju powyżej 35mm 2 w izolacji polwinitowej. Przekrój żył
powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej temperatury
nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej .
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Bębny z kablami należy przechowywać w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
2.2.3. Źródła światła i oprawy
Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to należy dla oświetlenia wnętrz podwórzowych
stosować źródła światła i oprawy spełniające wymagania PN-EN 60598-1:2007 [15].
Ze względu na wysoką skuteczność świetlną, trwałość i stałość strumienia świetlnego w czasie oraz
oddawanie barw, zaleca się stosowanie źródeł LED`owych. Oprawy powinny charakteryzować się
szerokim ograniczonym rozsyłem światła. Ze względów eksploatacyjnych stosować należy oprawy o
konstrukcji zamkniętej, stopniu zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi komory lampowej IP 54 i
klasą ochronności I.
Elementy oprawy, takie jak układ optyczny i korpus, powinny być wykonane z materiałów nierdzewnych.
Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż -5 oC i
wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/O79100 [19].
2.2.4. Słupy oświetleniowe
Słupy i maszty oświetleniowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową dla
konkretnego obiektu.
Dla oświetlenia wnętrz podwórzowych, poza szczególnymi przypadkami, należy stosować typowe słupy
oświetleniowe .Słupy i powinny przenieść obciążenia wynikające z zawieszenia opraw i wysięgników
oraz parcia wiatru dla I strefy wiatrowej, zgodnie z PN-EN 1991-1-4:2008 [12].
Każdy słup powinien posiadać w swej górnej części odpowiedniej średnicy rurę stalową dla
zamocowania oprawy.
W dolnej części słupy i maszty powinny posiadać jedną lub dwie wnęki zamykane drzwiczkami.
Wnęka lub wnęki powinny być przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowozaciskowej, posiadającej podstawy bezpiecznikowe 6A (w ilości zależnej od ilości zainstalowanych
opraw) i cztery lub pięć zacisków do podłączenia dwóch żył kabla o przekroju do 16mm 2.
Elementy powinny być proste w granicach dopuszczalnych odchyłek podanych w dokumentacji
projektowej i PN-90/B-03200 [7]. Spoiny nie mogą wykazywać pęknięć, a otwory na elementy łączące
nie powinny mieć podniesionych krawędzi.
Składowanie słupów oświetleniowych na placu budowy, powinno być na wyrównanym podłożu w
pozycji poziomej, z zastosowaniem przekładek z drewna miękkiego.
2.2.5. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa
Tabliczkę bezpiecznikowo-zaciskową należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową .
Tabliczka powinna posiadać odpowiednią ilość podstaw bezpiecznikowych 6 A oraz cztery lub pięć
zacisków przystosowanych do podłączenia dwóch żył kabla o przekroju do 16 mm 2.
2.2.6. Żwir na podsypkę
Żwir na podsypkę pod prefabrykowane elementy betonowe powinien być klasy co najmniej III i
odpowiadać wymaganiom BN-66/6774-01 [23].
2.2.7. Kit uszczelniający
Do uszczelniania połączenia słupa z wysięgnikiem i kapturkiem osłonowym można stosować wszelkie
rodzaje kitów spełniające wymagania BN-80/6112-28 [20].
3. SPRZĘT
3.1. Sprzęt do wykonania oświetlenia drogowego
Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia wnętrza podwórzowego winien wykazać
się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót:
• żurawia samochodowego,
• koparki
• spawarki transformatorowej do 500 A,
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4. TRANSPORT
4.1. Transport materiałów i elementów oświetleniowych
Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się możliwością
korzystania z następujących środków transportu:
• samochodu skrzyniowego,
• przyczepy dłużycowej,
• samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem,
• samochodu dostawczego,
Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla
poszczególnych elementów.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wykopy pod kable
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności
rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych.
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu,
ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca się wykonywanie
wykopów wąskoprzestrzennych ręcznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno
odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02 .
W obu wypadkach wykopy wykonane powinny być bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i
zgodnie z PN-68/B-06050 .
Wykop rowka pod kabel powinien być zgodny z dokumentacją projektową.. Wydobyty grunt powinien
być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny być wykonane w sposób zapewniający
ich stateczność.
W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy powierzchnię
terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do
wykopu.
Zasypanie fundamentu lub kabla należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. darniny,
korzeni, odpadków). Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać
ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić
0,95 według BN-77/8931-12 [26]. Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób aby nie spowodować
uszkodzeń fundamentu lub kabla.
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu lub kabla, należy rozplantować w
pobliżu lub odwieźć na miejsce wskazane przez inwestora.
5.2. Montaż słupów
Słupy należy ustawiać dźwigiem w uprzednio przygotowane i częściowo wykonane ustoje. Spód słupa
powinien opierać się na warstwie betonu marki B 10 wg PN-88/B-06250 [3] grubości min. 10 cm lub na
płycie chodnikowej o wymiarach 50 x 50 x 7 cm.
Głębokość posadowienia słupa oraz typ fundamentu należy wykonać według dokumentacji projektowej.
Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie może być większa niż 0,001 wysokości słupa.
Słup należy ustawiać tak, aby jego wnęka znajdowała się od strony chodnika, a przy jego braku, od
strony przeciwnej niż nadjeżdżające pojazdy oraz nie powinna być położona niżej niż 20 cm od
powierzchni chodnika lub gruntu.
5.3. Montaż opraw
Montaż opraw na wysięgnikach należy wykonywać przy pomocy samochodu z balkonem.
Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie
zaświecenia się lampy).
Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów i wysięgników.
Należy stosować przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej z żyłami miedzianymi o przekroju żyły
nie mniejszym niż 1 mm2.
Ilość przewodów zależna jest od ilości opraw.
Od tabliczki bezpiecznikowej do każdej oprawy należy prowadzić po dwa przewody. Oprawy należy
mocować na wysięgnikach i głowicach masztów w sposób wskazany przez producenta opraw, po
wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w położenie pracy.
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Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod wpływem
warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej.
5.4. Układanie kabli
Kable należy układać w trasach wytyczonych przez fachowe służby geodezyjne. Układanie kabli
powinno być zgodne z normą N SEP-E-004 [17].
Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie,
rozciąganie itp.
Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 0 oC.
Kabel można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być
możliwie duży, jednak nie mniejszy niż 15-krotna zewnętrzna jego średnica.
Bezpośrednio w gruncie kable należy układać na głębokości 0,7 m z dokładnością do 5 cm na warstwie
piasku o grubości 10 cm z przykryciem również 10 cm warstwą piasku, a następnie warstwą gruntu
rodzimego o grubości co najmniej 15 cm.
Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdłuż całej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem,
należy układać folię koloru niebieskiego szerokości 20 cm.
Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel należy układać w
przepustach kablowych. Przepusty powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się do ich
wnętrza wody i przed ich zamuleniem.
Po wykonaniu linii kablowej należy pomierzyć rezystancję izolacji poszczególnych odcinków kabla
induktorem o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, przy czym rezystancja nie może być mniejsza niż 20
MΩ/m.
Zbliżenia i odległości kabla od innych instalacji podano w tablicy 2.
Tablica 2. Odległości kabla od innych urządzeń podziemnych
Lp.

Rodzaj urządzenia podziemnego

1 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe sieci do 1 kV
Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe sieci wyższe niż
2
1 kV
3 Kable telekomunikacyjne
Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne, gazowe z gazami
4
niepalnymi
5 Rurociągi z cieczami palnymi
6 Rurociągi z gazami palnymi
7 Części podziemne linii napowietrznych (ustój, podpora, odciążka)
8 Ściany budynków i inne budowle, np. tunele, kanały

Najmniejsza dopuszczalna
odległość w cm
pionowa przy skrzyżowaniu
15
15
15
25+średnica rurociągu
Uzgodnić z właścicielem
rurociągu, ale nie mniej
mniej niż pkt. 4
Uzgodnić z właścicielem
rurociągu, ale nie mniej
mniej niż pkt. 4
-

5.5. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej
System dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej dla instalacji oświetleniowej, Jest to uzależnione od
istniejącego systemu zastosowanego w konkretnej sieci zasilającej szafę oświetleniową, oraz od
warunków technicznych przyłączenia wydanych przez zakład energetyczny.
5.5.1. Zerowanie (TN-C)
Zerowanie polega na połączeniu części przewodzących dostępnych z uziemionym przewodem
ochronnym PE lub ochronno-neutralnym PEN i powodującym w warunkach zakłóceniowych odłączenie
zasilania.
Dodatkowo przy szafie oświetleniowej, na końcu linii oświetleniowej i na końcu każdego odgałęzienia o
długości większej niż 200 m, należy wykonać uziomy, których rezystancja nie może przekraczać 5 Ω
Zaleca się wykonywanie uziomu prętowego z użyciem prętów stalowych ϕ 20 mm, nie krótszych niż 2,5
m, połączonych bednarką ocynkowaną 25 x 4 mm.
Uziom z zaciskami zerowymi znajdującymi się w szafie oświetleniowej i latarniach, należy łączyć
przewodami uziomowymi o przekrojach nie mniejszych od przekroju uziomu poziomego.
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5.5.2. Uziemienie
Uziemienie polega na połączeniu części przewodzących dostępnych z uziomami w sposób powodujący
samoczynne odłączenie zasilania, w warunkach zakłóceniowych.
Zaleca się wykonywanie uziomu taśmowego, układając w jednym rowie z kablem oświetleniowym,
bednarkę ocynkowaną 25 x 4 mm, która następnie powinna być wprowadzona do wnęk latarń, masztów
i szafy oświetleniowej i połączona z zaciskami ochronnymi. Zaciski te mogą spełniać również rolę
zacisków probierczych.
Ewentualne łączenie odcinków bednarki należy wykonywać przez spawanie.
Bednarka w ziemi nie powinna być układana płycej niż 0,6 m i powinna być zasypana gruntem bez
kamieni, żwiru i gruzu.
Od zacisków ochronnych do elementów przewodzących dostępnych, należy układać przewody
miedziane o przekroju nie mniejszym niż 2,5 mm2.
Przewody te powinny być chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Wykopy pod kable
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian wykopu powinno być zgodne z dokumentacją projektową .
6.2. Latarnie i maszty oświetleniowe
Elementy latarń i masztów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i BN-79/9068-01 [30].
Latarnie i maszty oświetleniowe, po ich montażu, podlegają sprawdzeniu pod względem:
• dokładności ustawienia pionowego słupów,
• prawidłowości ustawienia wysięgnika i opraw względem osi oświetlanej jezdni,
• jakości połączeń kabli i przewodów na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach
oprawy,
• jakości połączeń śrubowych słupów, masztów, wysięgników i opraw,
• stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów.
6.3. Linia kablowa
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące pomiary:
• głębokości zakopania kabla,
• grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem,
• odległości folii ochronnej od kabla,
• rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla.
Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjątkiem pomiarów
rezystancji i ciągłości żył kabla, które należy wykonywać dla każdego odcinka kabla.
Ponadto należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.
6.4. Instalacja przeciwporażeniowa
Podczas wykonywania uziomów taśmowych należy wykonać pomiar głębokości ułożenia bednarki oraz
sprawdzić stan połączeń spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzić wskaźnik zagęszczenia i
rozplantowanie gruntu.
Pomiary głębokości ułożenia bednarki należy wykonywać co 10 m, przy czym bednarka nie powinna
być zakopana płycej niż 60 cm.
Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie
mogą być gorsze od wartości podanych w dokumentacji projektowej .
Po wykonaniu instalacji oświetleniowej należy wykonać stosowne pomiary.
Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w protokóle pomiarowym ochrony przeciwporażeniowej.
6.5. Pomiar natężenia oświetlenia
Pomiary należy wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godz. od włączenia lamp. Lampy przed
pomiarem powinny być wyświecone minimum przez 100 godzin. Pomiary należy wykonywać przy
suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdów, pieszych i jakichkolwiek obiektów obcych, mogących
zniekształcić przebieg pomiaru. Pomiarów nie należy przeprowadzać podczas nocy księżycowych oraz
w złych warunkach atmosferycznych (mgła, śnieżyca, unoszący się kurz itp.). Do pomiarów należy
używać przyrządów pomiarowych o zakresach zapewniających przy każdym pomiarze odchylenia nie
mniejsze od 30% całej skali na danym zakresie.
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Pomiary natężenia oświetlania należy wykonywać za pomocą luksomierza wyposażonego w urządzenie
do korekcji kątowej, a element światłoczuły powinien posiadać urządzenie umożliwiające dokładne
poziomowanie podczas pomiaru.
Pomiary należy przeprowadzać, zgodnie z PN-EN 12464-2:2008
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową dla linii kablowej jest metr, a dla latarni, masztów i szaf oświetleniowych jest
sztuka.
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, wymaganiami norm i przepisów ,
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:
• wykopy pod fundamenty i kable,
• ułożenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
• wykonanie uziomów taśmowych.
8.2. Dokumenty do odbioru końcowego robót
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować:
•
•

geodezyjną dokumentację powykonawczą,
protokóły z dokonanych pomiarów skuteczności zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni, masztów lub szaf oświetleniowych obejmuje odpowiednio:
• wyznaczenie robót w terenie,
• dostarczenie materiałów,
• wykopy pod kable
• zasypanie kabli, zagęszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru gruntu,
• montaż słupów, i instalacji przeciwporażeniowej,
• układanie kabli z podsypką i zasypką piaskową oraz z folią ochronną,
• podłączenie zasilania,
• sprawdzenie działania oświetlenia z pomiarem natężenia oświetlenia,
• sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
• konserwacja urządzeń do chwili przekazania oświetlenia Zamawiającemu.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1. PN-80/B-03322
2. PN-68/B-06050
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
11.
14.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badań przy
odbiorze
PN-88/B-06250
Beton zwykły
PN-86/B-06712
Kruszywa mineralne do betonu
PN-85/B-23010
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia
PN-88/B-30000
Cement portlandzki
PN-90/B-03200
Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-88/B-32250
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
PN-80/C-89205
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-55/E-05021
Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności przewodów i
kabli
PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące zestawów
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16. PN-79/E-06314
19. PN-86/O-79100
20. BN-80/6112-28
21. BN-68/6353-03
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

BN-88/6731-08
BN-66/6774-01
BN-87/6774-04
BN-83/8836-02
BN-77/8931-12
BN-72/8932-01
BN-83/8971-06
BN-89/8984-17/03

30. BN-79/9068-01
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badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań typu
Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne
Opakowania transportowe. Odporność na narażanie mechaniczne.
Wymagania i badania
Kit miniowy
Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu
suspensyjnego
Cement. Transport i przechowywanie
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i pospółka
Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne
Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i żelbetowe WIPRO
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i
badania.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
oświetleniowych i energetycznych linii napowietrznych
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