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REWIZJA 1

Oświadcza się, że opracowanie jest zgodne z umową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
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ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE ROBÓT INŻYNIERYJNYCH, Z WYJĄTKIEM
MOSTÓW, TUNELI, SZYBÓW I KOLEI PODZIEMNEJ
Kod CPV 45222000-9
POJEMNIKI I KOSZE NA ODPADY I ŚMIECI
Kod CPV 34928480-6

SST.03.01

URZĄDZENIA SPORTOWE I REKREACYJNE DOSTAWA I MONTAŻ
Kod CPV 45212140-9
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot SST
Ilekroć w niniejszym opracowaniu będzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) bądź Szczegółowej Specyfikacji
Technicznej(SST), bądź Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) to należy przez to rozumieć Specyfikację
Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). Niniejsze opracowanie stanowi wymagania
ogólne, które należy mieć na uwadze czytając poszczególne specyfikacje dotyczące przeprowadzenia
branżowych robót budowlanych n/w zadania.

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego na przedmieściu Oławskim we Wrocławiu,
znajdującego się w obrębie ulic: Brzeska - Świstackiego - Więckowskiego
Inwestor:
GMINA WROCŁAW
pl. Nowy Targ 1-8
55‐141 Wrocław
Specyfikację należy rozpatrywać łącznie z rysunkami projektu architektonicznego i projektów branżowych oraz
innymi dokumentami opisującymi inwestycję i stanowi ona integralną część dokumentów kontraktowych.
Wszelkie rozwiązania techniczne związane z prawidłową realizacją budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi,
a nie zawarte w dokumentacji, winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi w budownictwie normami i sztuką
budowlaną. Roboty nie ujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub
montażu urządzeń winny być uwzględnione w cenie ofertowej Wykonawcy. Brak ich wyszczególnienia w
dokumentacji nie jest podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura
Projektów. Zmiany w przyjętych rozwiązaniach technicznych lub zastosowanych materiałach muszą zostać
zatwierdzone przez Inwestora i Projektanta.
1.2. Przedmiot i zakres robót





Przedmiot zadania (inwestycji)
Przedmiotem zadania jest przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych, placów i chodników,
przebudowa miejsca składowania odpadów, budowa elementów małej architektury, tj. murków rabat,
podpór pod pnącza, ogrodzenia, schodów itp. oraz montażu elementów wyposażenia terenu, tj.
ławek, koszy itp. w obrębie wnętrza podwórzowego na przedmieściu Oławskim we Wrocławiu,
znajdującego się w obrębie ulic: Brzeska - Świstackiego - Więckowskiego
Przebudowie instalacji zewnętrznej odwodnienia terenu, budowa instalacji zewnętrznej oświetlenia
terenu oraz roboty związane z sadzeniem roślin ujęte są w odrębnych tomach Szczegółowej
Specyfikacji Technicznej

Teren objęty inwestycją znajduje się na obszarze zespołu Przedmieścia Oławskiego - układ urbanistyczny wraz
z archeologicznymi nawarstwieniami kulturowo – osadniczymi
- poz. 538/A/05 z dnia 20.06.2005 roku
 Zakres terytorialny zadania
Granicą opracowania jest obrys terenu (zaznaczony na rysunku PZT) w granicach działek
wchodzących w zakres opracowania.
Dla robót budowlanych uzyskana została prawomocna decyzja pozwolenia na budowę nr 933/17 z dnia
27.02.2017.
Roboty ziemne należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym.
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1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Jako roboty tymczasowe traktuje się:
 przygotowanie terenu,
 wybudowanie objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu zastępczego, zabezpieczenie terenu
budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacją uciążliwości dla mieszkańców,
 opłaty dzierżawy terenu,
 wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,
 tymczasową przebudowę urządzeń obcych,
 odwodnienie wykopów
 dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (bariery ochronne, oświetlenie, znaki
ostrzegawcze, itp.) dla terenu budowy,
 eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających,
 pobór niezbędnych mediów z sieci i zrzut do kanalizacji,
 demontaż zamontowanych urządzeń tymczasowych,
 prace porządkowe.
Jako roboty towarzyszące Zamawiający traktuje:
 organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy,
 zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej podczas wykonawstwa robót,
 wykonanie niezbędnych badań archeologicznych
 wykonanie niezbędnych odkrywek i badań wskazanych w projekcie
 koszt rekultywacji terenu,
 koszt wywozu odpadów i ich utylizacja,
 zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw materiałów
oraz prac budowlano-montażowych i połączeniowych, które zakończone zostaną osiągnięciem
założonych efektów inwestycyjnych,
 wykonanie niezbędnej wycinki i przesadzenia drzew i krzewów zgodnie z wymaganiami Decyzji,
wywóz materiałów,
 zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów, testów oraz ewentualne
uzupełnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej
zakończeniu,
 wykonanie niezbędnych robót, które zostaną uzgodnione oraz zatwierdzone z odpowiednimi
instytucjami,
 opłaty wynikające ze współuczestnictwa instytucji, firm, itp. w procesie wykonawstwa robót,
 wykonanie dokumentacji powykonawczej łącznie z inwentaryzacją geodezyjną w wymaganym
Prawem zakresie,
 doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego lub zakładanego stanu w rozwiązaniach
projektowych lub wynikającego z uzgodnień,
 przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów do uzyskania pozwolenia na użytkowanie
oraz wykonanie wszystkich niezbędnych robót, które limitują uzyskanie tego pozwolenia.
1.4. Informacja o terenie budowy
 Teren objęty zadaniem znajduje się w ścisłym centrum miasta Wrocławia, w obrysie osiedla
Przedmiescie Oławskie. Obejmuje działki przywołane w pkt.1.1.
 Istniejące zagospodarowanie na obszarze obejmującym teren inwestycji zostało opisane w
Projekcie zagospodarowania terenu.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
1.

Zamawiający, tj. udzielający zamówienia Wykonawcy, przekaże protokolarnie w terminie ustalonym
umową plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami techniczno-administracyjnymi
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oraz wytyczne techniczne wraz z zapewnieniem nadzoru inwestorskiego. Do wykonywania nadzoru
inwestorskiego mogą być zatrudnione osoby, które posiadają uprawnienia budowlane określone
przepisami Prawa budowlanego oraz wykażą się co najmniej 2-letnią praktyką na budowie przy
zabytkach nieruchomych.
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego dokumentację projektową zawierającą wielobranżowy
projekt wykonawczy pt.: Projekt zagospodarowania wnętrza podwórzowego na przedmieściu
Oławskim we Wrocławiu, znajdującego się w obrębie ulic: Brzeska - Świstackiego Więckowskiego, opracowany przez Vertigo Margareta Jarczewska 51-661 Wrocław ul.
Jackowskiego 33.
Podczas realizacji robót, od protokolarnego przyjęcia placu budowy do zakończenia realizacji
inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia Zamawiającego,
przekazanego razem z placem budowy.
Utrzymanie robót powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w
zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.
W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże dziennik budowy.
Wykonawca zabezpieczy teren budowy poprzez doprowadzenie oraz przyłączenie wszelkich
czynników i mediów energetycznych na teren budowy, takich jak: energia elektryczna, woda,
odprowadzenie ścieków itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych
należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich
warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i
zezwoleń oraz opomiarowanie poboru mediów.
Wykonawca jest zobowiązany do:
◦ uzgodnienia z Zamawiającym sposobu i harmonogramu dostępu do poszczególnych części
budynku i terenu oraz harmonogramu wykonania prac.
◦ koordynacji robót na terenie budowy. Wykonawca będzie prowadził roboty tak, aby zapewnić ich
prawidłową kolejność, bezkolizyjność i terminowe wykonanie.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych
do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na własny koszt

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, cześć graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentacje
projektową:
− dostarczona przez Zamawiającego,
− sporządzona przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli
musza być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą
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przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST i maja wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do:
1 Przedstawienia Inspektorowi Nadzoru projektu organizacji robót i zagospodarowania placu budowy
oraz uzyskania jego akceptacji. Wykonawca zbuduje zaplecze budowy spełniające wszelkie
wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy
zaplecza, obsługi przez cały czas trwania budowy i jego rozbiórki
2 Ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z Obowiązującymi przepisami, wraz ze
znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi oraz elementami
środowiska przyrodniczego
3 Zapewnienia dostawy mediów (prąd, woda) niezbędnych do wykonywania robót budowlanych oraz
oświetlenia placu budowy
4 Utrzymania porządku na placu budowy
5 Utrzymywania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy.
6 Umieszczenia tablic informacyjnych i ostrzegawczych.
7 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp.,
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe
warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze
względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi jest zabronione.
Fakt przystąpienia do prowadzenia robót Wykonawca obwieści poprzez umieszczenie tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,
zgodnie z Prawem Budowlanym i przepisami wykonawczymi.
Wykonawca Robót jest zobowiązany również do umieszczenia tablicy informacyjnej promującej
dofinansowanie projektu ze środków unijnych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje sie, że jest włączony w cenę
umowna.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie sie do przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości
dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych
w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
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terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować sie będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu,
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał
Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy.
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od
daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne
dokumenty.
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
2.1.Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów
Materiały wykorzystywane do realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać wymogi odnośnych
przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Zgodnie z wymaganiami art.5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004 r.
poz. 881), wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest:
a) oznakowany znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą
zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
b) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z
uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo oznakowany znakiem budowlanym B, z zastrzeżeniem
(art. 5 ust. 4 ustawy), że zgodnie z wykazem norm zharmonizowanych i wytycznych do
europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do Spraw Aprobat Technicznych
(EOTA), wybrane wyroby budowlane, podlegają obowiązkowi oznakowania CE.
Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym
obiekcie. Wyroby te muszą posiadać oświadczenie Wykonawcy wyrobu, w którym zapewnia się zgodność
wyrobu z indywidualną dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami. Oświadczenie dostawcy
wyrobu powinno być wydane zgodnie z warunkami określonymi w Dz.U. nr92 poz.881 z dnia 30 kwietnia 2004r.
oraz Dz.U. nr 198 poz. 2041 z 2004r.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały i elementy budowlane, montowane lub instalowane w
trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy- Prawo Budowlane,
w PB, PW, ST. Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposób i termin przekazania informacji o
przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także
o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności.
2.2. Pozyskiwanie materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z
jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierającą raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z
jakiegokolwiek złoża.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z
dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy
stanowią inaczej.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane
w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy
lub wskazań Inspektora nadzoru.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym
obszarze.
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko, licząc sie z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
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2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i były dostępne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKOANAIA ROBÓT BUDOWLANYCH
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 oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i
gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później
zmieniany bez jego zgody.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd
drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
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− projekt organizacji budowy,
− projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych
o większych gabarytach lub masie).
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami
SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robót
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na własny koszt.
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w
normach i wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później
niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźba wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania
robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
− organizacje wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
− organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badan),
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badan laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
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− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów robót.
6.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badan materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie
zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie
robót zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość
tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów i robót ponosi Wykonawca.
Jednostki miar
Jednostki miar będą określane głównie w systemie metrycznym (SI) używane jednostki wykazano poniżej
Czas

Długość
Powierzchnia
Objętość
Masa
Siła

sekunda
minuta
godzina
doba
kilometr
metr
milimetr
metr kwadratowy
metr sześcienny
1 litr
kilogram
tona
niuton
kiloniuton
Pascal
wat
kilowat

1s, s
1 min = 60 s
1 h =60 min=3600 s
1 d=24 h=86 000 s
1 km
1m
1 mm = 0,001 m
1 m2
1 m3
1 l = 0,001 m3
1 kg
1 t = 1000 kg
1 N = 1 m kg/s2
1 kN = 1000 N
1 kN/m2
1 N/mm2
1 Pa = 1 N/m2
1 W = 1m2 kg/s3
1 kW = 1000 W

koń mechaniczny
stopień Celsjusza

1 KM = 073549 kW
1° C

Naprężenie
Ciśnienie
Moc

Temperatura

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawce, będzie
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badan dostarczonych przez
Wykonawce.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój
koszt. Jeżeli wyniki tych badan wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacja
projektowa i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badan i pobierania próbek
poniesione zostaną przez Wykonawce.
6.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz własciwych
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
3. Polska Norma lub
4. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,
jeżeli nie są objęte certyfikacja określona w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
5. znajdują sie w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.5. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą technika, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
złącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
• date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramów robót,
• terminy rozpoczecia 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, z podaniem powodu,
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych
odbiorów robót,
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robót,
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• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzał,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strona umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
[2] Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w
SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być
udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza sie, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty:
a) zgłoszenie robót budowlanych,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na
życzenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
ZAGOSPODAROWANIE WNĘTRZA PODWÓRZOWEGO NA PRZEDMIEŚCIU OŁAWSKIM WE WROCŁAWIU, ZNAJDUJĄCEGO SIĘ
W OBRĘBIE ULIC: BRZESKA - ŚWISTACKIEGO - WIĘCKOWSKIEGO – zagospodarowanie terenu, branża budowlana

14

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie określonym w umowie.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych ( i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.)
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej w przedmiarze robót.
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 Wykonawce. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie
trwania robót.
7.4. Wagi i zasady wdrażania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadajace odnośnym wymaganiom SST.
Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urzadzeń technicznych,
c) odbiorowi częściowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 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 powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających
komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
ZAGOSPODAROWANIE WNĘTRZA PODWÓRZOWEGO NA PRZEDMIEŚCIU OŁAWSKIM WE WROCŁAWIU, ZNAJDUJĄCEGO SIĘ
W OBRĘBIE ULIC: BRZESKA - ŚWISTACKIEGO - WIĘCKOWSKIEGO – zagospodarowanie terenu, branża budowlana

15

robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości)
oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja
projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna sie z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST 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.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentacje powykonawczą, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub
zamienne),
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
4. protokoły odbiorów częściowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakości (PZJ),
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom
urządzeń,
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
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8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z
usunięciem wad, które ujawnia się w okresie rękojmi i gwarancji.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót (końcowy) robót”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostkę obmiarową ustaloną
dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta
przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
• robociznę bezpośrednia wraz z narzutami,
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
- Dokumentacja projektowa: Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego na przedmieściu Oławskim we
Wrocławiu, znajdującego się w obrębie ulic: Brzeska - Świstackiego - Więckowskiego opracowany przez Vertigo
Margareta Jarczewska 51-661 Wrocław ul. Jackowskiego 33, tel. 071 347 87 51.
- Pozwolenie na budowę - dla inwestycji j.w.
- Projekt budowlany - dla inwestycji j.w.
10.1. Ustawy
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pózn. zm.).
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pózn.
zm.).
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pózn.
zm.).
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).
10.2. Rozporzadzenia
– Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodnosci
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
– Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
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– Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. – w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
– Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
– Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
– Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
– Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
– Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
10.3. Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - Verlag Dashofer , Warszawa 2005
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CZĘŚĆ 2. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)
UWAGI WSTĘPNE
 Dla wszystkich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) obowiązują wymagania ogólne
zawarte w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) - CZĘŚĆ 1 niniejszego opracowania .

SST.01.01. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Kod CPV 45111200-8
ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU
POD BUDOWE I ROBOTY ZIEMNE
STT.01.01.1 - ROBOTY POMIAROWE
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem robót pomiarowych sytuacyjno –wysokościowych w ramach zadania:

Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego na przedmieściu Oławskim we Wrocławiu,
znajdującego się w obrębie ulic: Brzeska - Świstackiego - Więckowskiego
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument umowy przy realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy
drogowej, ciągu rowerowego, pieszego lub innych elementów liniowych lub znajdujących się w obrębie dróg
(np. zjazdy).
W zakres robót pomiarowych wchodzą:
1. wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy lub krawędzi i punktów
wysokościowych (w tym reperów roboczych)
2. sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego w/w punktów,
3. uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, wyznaczenie dodatkowych reperów,
4. wyznaczenie przebiegu trasy projektowanych urządzeń podziemnych, jeżeli takie występują (np.
elementy kanalizacji)
5. wyznaczenie przekrojów poprzecznych, z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,
6. zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Specyfikacja nie dotyczy wykonania dokumentacji powykonawczej.
1.4. Określenia podstawowe
Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt
trasy.
Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna- jest to zbiór dokumentów powstałych w wyniku
geodezyjnych prac polowych i kameralnych oraz opracowań kartograficznych.
Dziennik prac geodezyjnych - zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wszelkich
uzgodnień dokonywanych pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem Budowy.
Granica ustalona wg stanu prawnego - jest to granica ustalona w trybie postępowania:
rozgraniczeniowego, podziałowego, scalenia lub wymiany gruntów, sądowego lub innego
administracyjnego ustalającego lub przenoszącego własność.
Kierownik prac geodezyjnych - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca odpowiednie
uprawnienia zawodowe z zakresu geodezji i kartografii, upoważniona do kierowania pracami i do
występowania w imieniu Wykonawcy w sprawach dotyczących realizacji umowy.
Linia rozgraniczająca - jest to linia oddzielająca tereny o różnym przeznaczeniu np. ulicę lub drogę od
gruntów rolnych lub budowlanych.
Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne informacje o
przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementów ewidencji gruntów i
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budynków, a także sieci uzbrojenia terenu.
Ośrodek dokumentacji - właściwy rzeczowo i terenowo wojewódzki ośrodek dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej lub jego filia.
Pozioma osnowa geodezyjna - usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne położenie na
powierzchni odniesienia zostało określone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.
Rzeźba terenu - ukształtowanie pionowe naturalnych form terenu.
Sieć uzbrojenia terenu - wszelkiego rodzaju naziemne, nadziemne i podziemne przewody i urządzenia:
wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne.
Wysokościowa osnowa geodezyjna - usystematyzowany zbiór punktów, których wysokość w stosunku
do przyjętej powierzchni odniesienia została określona przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D--00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1 Wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym,
słupki betonowe albo rury metalowe o długości do 0,50 metra
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i
długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i
długości od 0,04 do 0,05 m. W miejscach gdzie nie ma możliwości stosowania palików (np. na nawierzchni)
możliwe jest oznaczenie sprayem. „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.
W trakcie prowadzenia robót drogowych do wyznaczania rzędnych krawężników i innych elementów
liniowych należy stosować szpilki stalowe (odległość rozstawu nie większa niż 10 m)
Do wykonania robót w zakresie wykonania pomiarów powykonawczych zrealizowanych obiektów
budowlanych materiały powinny spełniać wymagania PN i instrukcji technicznych , a ewentualne odstępstwa
należy bezwzględnie uzgodnić z Zamawiającym.
Materiały używane do prac polowych należy dostosować do terenu na którym odbywają się roboty i do
zakresu prac. I tak:
– jako znaki naziemne - słupki betonowe,
– jako znaki podziemne - płytki betonowe z krzyżem, rurki drenarskie, butelki,
– jako znaki wysokościowe - repery metalowe.
Dla ustalenia rodzaju znaków : osnów poziomych i wysokościowych oraz punktów granicznych, należy
korzystać z wytycznych technicznych G-1.9 “Katalog znaków geodezyjnych oraz zasady stabilizacji
punktów”.
Dopuszcza się do stosowania znaki ściennej osnowy odtwarzalnej.
Pale drewniane oraz rurki i bolce metalowe, używane, jako materiały pomocnicze powinny posiadać
rozmiary dostosowane do potrzeb.
3. SPRZĘT
3.1. Wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
Do odtworzenia i wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych oraz wykonania dokumentacji
powykonawczej zrealizowanych obiektów należy stosować następujący sprzęt:
 instrumenty typu Total Station
 teodolity,tachometry,
 niwelatory
 dalmierze
 tyczki,
 łaty,
 taśmy stalowe, szpilki.
 sprzęt lub akcesoria do prac obliczeniowych.
Ogólnie sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
ZAGOSPODAROWANIE WNĘTRZA PODWÓRZOWEGO NA PRZEDMIEŚCIU OŁAWSKIM WE WROCŁAWIU,
ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W OBRĘBIE ULIC: BRZESKA - ŚWISTACKIEGO - WIĘCKOWSKIEGO – zagospodarowanie terenu,branża
budowlana

20

Wszelkie urządzenia pomiarowe powinny posiadać atesty i aktualne świadectwa legalizacyjne wymagane
przepisami i instrukcjami technicznymi z zakresu geodezji i kartografii.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
Sprzęt i materiały do odtworzenia i wyznaczenia trasy oraz inwentaryzacji można przewozić dowolnymi
środkami transportu odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady wykonania prac pomiarowych
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
 Wyznaczenie/ odtworzenie głównych punktów trasy
Wyznaczenie głównych punktów trasy należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej w Dokumentacji
Projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inżyniera. Wyznaczone punkty budowli nie
powinny być przesunięte więcej niż 1 cm w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów należy
wyznaczyć z dokładnością 1,0 cm w stosunku do danych określonych w Dokumentacji Projektowej. W
przypadku braku osnowy niezbędnej do wyznaczenia powyższych punktów Wykonawca wykona założenie
osnowy na własny koszt .
 Wyznaczenie/odtworzenie reperów
Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych. Punkty wysokościowe (repery) należy wyznaczać nie
dalej niż 100 m, a także obok każdego projektowanego obiektu. Punkty wysokościowe należy umieszczać
poza granicami projektowanej budowli, a rzędne ich określić z dokładności do 0,5 cm.
 Zasady wykonywania prac pomiarowych przy odtworzeniu wyznaczeniu osi trasy i
punktów wysokościowych.
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK oraz
innymi przepisami obowiązującymi.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wyznaczyć lokalizację i współrzędne punktów
głównych trasy oraz reperów.
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne
z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią
się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera.
Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji
przez Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w
dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, (po uzyskaniu opinii Projektanta) akceptowane przez
Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera o różnicach
oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę.
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera.
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być odpowiednio
zastabilizowane, zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i
położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w
czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone
na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do
obowiązków Wykonawcy.
Jeżeli zażąda tego Zamawiający Wykonawca wykona opracowanie dot. zabezpieczenia punktów przed
zniszczeniem.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy
prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1- 7: przepisy
związane).
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej ( wyznaczonej) trasy w terenie.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
8.2. Sposób odbioru robót
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada
Inżynierowi.
9. ROZLICZENIE ROBÓT TOWARZYSZĄCYCH I TYMCZASOWYCH ORAZ PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
Roboty pomiarowe obejmują









wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych (reperów)
uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,
wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,
wyznaczenie urządzeń infrastruktury drogowej i urządzeń podziemnych – jeśli takie występują
wykonanie pomiarów bieżących. w miarę postępu robot, zgodnie z Dokumentacją Projektową.
zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Dz.U.2013.1183 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI z dnia 5 września 2013 r.
w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z
dnia 7 października 2013 r.)
Dz.U.2011.263.1572 ROZPORZĄDZENIEMINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z
dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów
sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z dnia 7 grudnia 2011 r.)
Dz.U.1995.25.133 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. z dnia 13 marca 1995 r.)
Uwaga: Powyższe akty prawne mogą być nieaktualne. Mając na myśli słowo „Ustawy” należy je łączyć
odpowiednimi aktami wykonawczymi dotyczącymi wykonania i odbioru robót budowlanych
Instrukcje i akty związane z obsługą geodezyjną
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK-1979.
3. Instrukcja techniczna G-l. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK-1978.
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK-1983.
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK-1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK-1983.
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK-1
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STT.01.01.2 - ROZBIÓRKI
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z rozbiórką elementów dróg wykonanych w ramach zadania:

Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego na przedmieściu Oławskim we Wrocławiu,
znajdującego się w obrębie ulic: Brzeska - Świstackiego - Więckowskiego
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy przy realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych nawierzchni
lub elementów nawierzchni oraz przełożenia nawierzchni.
1.4. Określenia podstawowe.
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. Materiały
Materiał do zasypania dołów po rozbiórkach ( np. piasek, grunt wg wymagań specyfikacji dotyczącej
robót ziemnych). Materiał w zależności od rodzaju winien spełniać wymagania PN-EN 13242:2004,PN-S02205:1998 lub innych wynikających z tych norm
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do rozbiórki
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg może być wykorzystany sprzęt podany
poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
c) ładowarki, koparki z właściwym osprzętem; wózki widłowe do przewożenia materiału
d) samochody ciężarowe;
e) młoty pneumatyczne i sprężarki;
f) piły mechaniczne;
g) płyty, „stopy” do zagęszczenia
h) narzędzia: łopaty , taczki, grabie, szpadle;
i) zawiesia, widły do przewożenia palet, łomy;
j) Inny jeśli wykonawca uzna, że jest niezbędny.
4. Transport.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4
4.2. Transport materiałów i gruzu z rozbiórki
- Materiał i gruz z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. Należy zabezpieczyć
przewożone materiały przed wysypywaniem z samochodu i pyleniem (dotyczy materiału sypkiego) oraz
odpowiednio zabezpieczyć i oznakować elementy ponadgabarytowe lub wystające poza burtę
samochodu.
- W zależności od technologii prowadzonych robót i organizacji pracy na budowie materiały
rozbiórkowe mogą być najpierw składowane na odkładzie w celu segregacji (na terenie budowy lub
poza nim) a potem wywożone na składowiska (lub inne miejsce wskazane przez Inspektora) bądź
bezpośrednio mogą być wywożone na składowiska. Wywóz i koszt składowania i/lub utylizacji
materiałów z rozbiórki (1t, 1m3, 1szt lub 1kpl) na składowisku odpadów może być (ale nie musi)
częścią rozbiórki danego elementu / asortymentu robót. W zależności od agregacji w
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przedmiarze robót może podlegać lub nie podlegać jednostkowej wycenie.
-

-

-

-

Miejsce odkładu na terenie budowy lub poza nim wybiera Wykonawca. W przypadku konieczności
oszacowania ilości materiału rozbiórkowego (np. zdawanego Zamawiającemu) lub znacznych ilości
materiału, Wykonawca wskaże miejsce odkładu w porozumieniu (akceptacji) z Inspektorem.
Materiał przeznaczony do ponownego wbudowania należy przewieźć na zaplecze budowy lub ułożyć
w obrębie rozbiórki w miejscu nie kolidującym z prowadzonymi robotami i niezagrażającym osobom
trzecim. Taki materiał należy oczyścić z kruszywa lub zapraw.
Ostatecznie materiały z rozbiórki należy wywieźć z odkładu poza teren budowy w miejsce wybrane
przez Wykonawcę (składowiska odpadów - wysypiska).
Za odzysk materiału uważa się wykorzystanie materiału na miejscu bądź przy innych inwestycjach
Zamawiającego realizowanych równolegle z przedmiotowym zadaniem lub też materiał, który nadaje
się do ponownego wykorzystania ale będzie wykorzystany przy innych inwestycjach Zamawiającego
za jakiś czas – np. tymczasowo składowany w jego magazynie.
Na czas trwania budowy należy zdemontować skrzynki zaworów sieci, przewieźć je na teren
zaplecza budowy oraz odpowiednio zabezpieczyć zawory przed uszkodzeniem podczas
wykonywania robót.
Materiał kamienny zdemontowany podczas robót należy oczyścić, przesegregować na materiał do
ponownego wbudowania, materiał do zdania do magazynu Zamawiającego, oraz materiał
nienadający się do ponownego wykorzystania. Za materiał pełnowartościowy zdawany do magazynu
uważa się materiał bez pęknięć, uszczerbków/ oczyszczony z bitumu, kruszywa lub zaprawy.
Po wykonaniu segregacji wykonawca powiadamia Inspektora o tym fakcie. Inspektor powinien ocenić
jakość materiału przeznaczonego do zdania do magazynu Zamawiającego i sprawdzić z ilością
przedmiarową lub/i deklarowaną przez Wykonawcę.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
- W trakcie robót może się okazać konieczny demontaż lub przesunięcie elementów które utrudniają
bądź uniemożliwiają bezpośrednie wykonanie robót. Roboty te stanowią prace towarzyszące i
tymczasowe i nie podlegają odrębnej wycenie.
- W trakcie robót może się okazać konieczne usuniecie elementów montowanych przez osoby prywatne
itp. – sposób postępowania z takimi materiałami należy ustalić z właścicielem posesji a w razie jego
braku z Inspektorem Nadzoru.
- Na czas robót należy zdjąć lub zasłonić tarcze oznakowania pionowego, mogące wprowadzać w
dezorientację wśród uczestników ruchu.
- Podczas prowadzenia robót Wykonawca musi zapewnić bezpieczne dojścia i dojazdy do posesji
prywatnych. Przy robotach sieciowych należy zapewnić ogrodzenia i kładki przestawne. Oznakowanie
za pomocą taśmy i szpilek (lub palików) powinno być stosowane wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach
jako tymczasowe, głównie w miejscach gdzie ruch pieszy nie występuje w ogóle.
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych – wymagania ogólne
Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub wskazanych przez Inspektora.
Brak dokumentacji inwentaryzacyjnej bądź rozbiórkowej nie zwalnia Wykonawcy z przeprowadzenia
inwentaryzacji we własnym zakresie, zwłaszcza w miejscach powiązań nawierzchni istniejącej z
nowoprojektowaną.
W przypadku prowadzenia robót budowlanych bezpośrednio na terenach posesji prywatnych, bądź
ingerujących w posesję prywatną wymagane jest przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji istniejącego
zagospodarowania oraz określenie zakresu wymaganych rozbiórek i demontaży (wskazane jest wykonanie
dokumentacji fotograficznej)
Przed wejściem na teren działki, a w szczególności na teren posesji prywatnych, Wykonawca winien
uzyskać zgodę właściciela na wejście na teren, jeśli działka nie podlega wywłaszczeniu na podstawie
obowiązujących aktów prawnych bądź uprawomocnionych decyzji.
Przy dokonywaniu inwentaryzacji wskazana jest obecność Inspektora oraz właściciela /użytkownika posesji
jeśli rozbiórka jego dotyczy.
Uzgodniony zakres rozbiórek /demontaży winien być protokolarnie spisany
Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy uprzątnąć teren budowy z ewentualnych zanieczyszczeń
chemicznych i materialnych.
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Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie zależnie od zasięgu i wielkości robót
oraz wskazań Inspektora, przy czym należy zachować zawsze przepisy BHP
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg i obiektów znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie
z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W
szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. W razie potrzeby należy wodę
odpompowywać ew. założyć tymczasowe odwodnienie uzgodnione z Inspektorem.
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w
ST dotyczącej wykonania robót ziemnych i profilowania koryta.
Przełożenie nawierzchni należy wykonać analogicznie jak wykonanie nawierzchni z nowych materiałów.
5.3 Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu rozbiórki.
Zgodnie z ogólnymi przepisami BHP teren prowadzonych prac budowlanych winien być wygrodzony.
W trakcie dnia, gdy prowadzone będą prace rozbiórkowe, wystarczające będzie wygrodzenie terenu
rozbiórki wraz ze strefami niebezpiecznymi, placami załadunkowymi i manewrowego oraz tymczasowymi
drogami dojazdowymi, za pomocą oznakowania i barier przestawnych oraz taśmy ostrzegawczej ( z
zastrzeżeniem pkt-u 5.1) w kolorze biało-czerwonym, mocowanej na palikach, na wysokości ok. 1,00m. Inne
formy zabezpieczenia mogą być wprowadzone na żądanie Inspektora
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2 Kontrola jakości robót rozbiórkowych
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, zasypania
rowu powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w specyfikacjach dotyczącej wykonania koryta i
robót ziemnych.
W przypadku odbudowy nawierzchni po robotach sieciowych zaleca się sprawdzenie zagęszczenia zasypki
lub/i podbudowy z kruszywa. Odbudowę lub przełożenie nawierzchni należy ocenić wizualnie tj ocena
powiązania nawierzchni (czy nie ma garbów, zapadnięć, nierówności, czy właściwie odtworzono wzór lub
zachowano ułożenie kostki w równych liniach). Dodatkowo należy ocenić pod kątem wymagań jak dla
nawierzchni z nowego materiału.
Na każdym etapie robót rozbiórkowych należy sprawdzić czy przy robotach nie uszkodzono lub zniszczono
obiektów lub elementów należących do osób trzecich .
7. OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkę obmiarową robót podano w punkcie 9 w kolumnie 2 dla poszczególnych elementów
(asortymentów robót) podanych w kolumnie 1.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące punktu
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
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1
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2

Rozbiórka różnego rodzaju
nawierzchni

metr
kwadratowy
[m2]

krawężnik
obrzeże
rozbiórka słupków oznakowania
demontaż tarcz znaków
opisano w D-07.02.01

metr bieżący
[mb]
Sztuka
[szt]

słupki wygradzające
Komplet [kpl]/

fundamenty po obiektach
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Zakres rozbiórki lub demontażu
jednostki wymienionej w kol. 1
obejmuje:
3
koszty podane w D-00.00.00 w pkt. 9
wszelkie czynności, wymagania i badania
składające się na jej wykonanie,
określone w WT , w dokumentacji
projektowej, przedmiarze i
specyfikacjach technicznych w tym
(odpowiednio do asortymentu robót):
 wyznaczenie powierzchni
przeznaczonej do rozbiórki, ew. prace
pomiarowe;
 oznakowanie i zabezpieczenie robót;
 cięcie, rozkucie i zerwanie
nawierzchni*;
 roboty związane z odkopaniem,
odkuciem elementu rozbieranego
 demontaż/ rozbiórka elementu
 segregacja materiału
 oczyszczenie materiału
 ew. wyrównanie i zagęszczenie
podłoża z dowiezieniem materiału
zasypowego,
 uporządkowanie terenu rozbiórki;
 badania i kontrola wynikające z ST.
wszelkie czynności i materiały związane z
wykonaniem robót towarzyszących i
tymczasowych np.: zabezpieczenie i
odwodnienie wykopów, podwieszenie
kabli i rurociągów, ew. założenie osłon
na kable w miejscach kolizji,
zabezpieczenie zaworów sieci,
dodatkowe pomiary geodezyjno –
inwentaryzacyjne, przesunięcia
elementów i demontaże tymczasowe,

Metr sześcienny
m3

*cięcie nawierzchni, rozkucie lub zerwanie mogą stanowić w przedmiarze robót odrębne pozycje
do rozliczenia
Koszt zakwalifikowania czynności związanych z wywozem i kosztami składowania mogą stanowić
odrębną pozycję w przedmiarze robót lub mogą być częścią ceny jednostkowej rozbiórki danego
asortymentu robót.
W przypadku braku w powyższej tabeli jednostki materiału lub elementu rozbiórkowego, jednostkę należy
przyjąć wg przedmiaru robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr 169, poz. 1650 )
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 )
- Rozporządzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony
Środowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót
drogowych i mostowych (Dz.U.77.7.30),
- Dz. U. Nr 62 poz. 628 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
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STT.01.01.3 - ROBOTY ZIEMNE
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
wykonywaniem robót wymienionych w pkt 1.3 ww ramach zadania:

Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego na przedmieściu Oławskim we Wrocławiu,
znajdującego się w obrębie ulic: Brzeska - Świstackiego - Więckowskiego
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument umowy przy realizacji robót wymienionych
w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem:
- robót ziemnych polegających na wykonaniu koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni ,wyrównaniem i uzupełnieniem podłoża, wykonaniem nasypów
nasypu, odhumusowaniem.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi dokumentami i definicjami podanymi w ST-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 1.
Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.
Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w
osi nasypu lub wykopu.
Nasyp niski - nasyp, którego wysokość wynosi poniżej 1 m
Wykop niski - wykop, którego głębokość jest niższa niż 1 m
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania
wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:

Is  d
 ds
gdzie:
rd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu w nasypie lub podłożu, (g/cm 3) określona wg
BN-77/8931-12 ( metoda do wyboru pierścienia lub cylindra, objętościomierz piaskowy lub wodny)
rds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z PNB-04481:1988 (badanie w aparacie Proctora)służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach
ziemnych w warunkach laboratoryjnych, (g/cm3).
Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg
wzoru:
d
U  60
d 10
gdzie:
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).
Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:
E
I0  2
E1
gdzie:
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S02205:1998, E2 -moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z
PN-S-02205:1998.
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót drogowych.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogowych.
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Pojęcia związane z ułożeniem humusu
Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części organicznych
Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej, obejmujący
dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i
dogęszczeniem.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Humus
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy zakładaniu trawników.
Humus należy zdejmować mechanicznie. Humus musi być oczyszczony z darni i odchwaszczony.
W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania
robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu,
sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac
wykonywanych mechanicznie.
Zdjęty humus należy składować w pryzmach do wys. nie większej niż 2 m. Miejsca składowania
humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Jeżeli humus będzie składowany przez dłuższy
czas, to należy go obsiać mieszanką traw ochronnych.
Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć
zanieczyszczenia gruntem spoistym lub gruntem nieorganicznym.
W przypadku, gdy cały humus nie będzie wykorzystany przy inwestycji, to nadmiar stanowi własność
Zamawiającego i wówczas należy go przewieźć go na wskazane miejsce.
W przypadku, gdy zdjęty humus nie będzie spełniał wymagań wegetacyjnych do ponownego wykorzystania,
bądź będzie jego niedomiar wówczas Wykonawca zapewni zakup i dostawę humusu. Ziemię
zanieczyszczoną lub przemieszaną z gruntem należy wywieźć i zutylizować.
2.2 Wykopy (korytowanie)
Grunty nieprzydatne do wykonania zasypek, profilowania i wyrównania (uzupełnienia) podłoża oraz do
poszerzenia nasypu , powinny być wywiezione przez Wykonawcę na składowisko odpadów i zutylizowane.
2.3. Grunty i kruszywa do wykonania niewielkich nasypów
Do wykonania podniesienia niwelety robót ziemnych (wykonania niskich nasypów, uzupełnień, profilowania)
lub gdy zajdzie konieczność wymiany gruntu, wówczas należy zastosować grunt niespoisty
niewysadzinowy, o wskaźniku różnoziarnistości co najmniej 5 i współczynniku filtracji k 10>6 × 10-5
m/s.
Ze względu na zakres robót i ich lokalizację, nie dopuszcza się zastosowanie gruntów lub kruszyw o
wskaźniku uziarnienia poniżej 5.
Z uwagi na zaleganie w podłożu nasypów niekontrolowanych nie dopuszcza się wykorzystania
gruntów z wykopów i korytowania do wbudowania w nasypy.
Grunty (kruszywa) oraz sposób ich wbudowania muszą spełniać kryteria podane we wspomnianej powyżej
normie.
Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998
Lp.
1

Wyszczególnien
ie właściwości
Rodzaj gruntu
wg PN-B-02480*

Jednostk
i

niewysadzinowe









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







Grupy gruntów
wątpliwe
wysadzinowe
mało
wysadzinowe
piasek pylasty
zwietrzelina
gliniasta
rumosz gliniasty
żwir gliniasty
pospółka gliniasta




glina piaszczysta zwięzła,
glina zwięzła, glina pylasta
zwięzła

ił, ił piaszczysty, ił pylasty
bardzo wysadzinowe





piasek gliniasty
pył, pył piaszczysty
glina piaszczysta, glina, glina
pylasta

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
ZAGOSPODAROWANIE WNĘTRZA PODWÓRZOWEGO NA PRZEDMIEŚCIU OŁAWSKIM WE WROCŁAWIU,
ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W OBRĘBIE ULIC: BRZESKA - ŚWISTACKIEGO - WIĘCKOWSKIEGO – zagospodarowanie terenu,branża
budowlana


2

3
4

Zawartość
cząstek wg PKN
–CEN
ISO/TS
17892-4
≤ 0,063 mm
≤ 0,002 mm
Kapilarność
bierna Hkb
Wskaźnik
piaskowy
WP
wg
BN
–
64/8931-01*

ił warwowy

%

m
%

< 15
<3

od 15 do 30
od 3 do 10

> 30
> 10

< 1,0

³ 1,0

> 1,0

> 35

od 25 do 35

< 25

*

do chwili ustalenia kryteriów zgodnych z normami PN-EN ISO 14688-1/-2 i PN-EN 14689-1należy
stosować dotychczasowe normy i kryteria
Grunty i materiały dopuszczone do wbudowania powinny spełniać wymagania określone w PN-S-02205.
W przypadku pozyskania gruntu z dokopu, zasady wykonania dokopu i jego rekultywacji powinny być
zgodne z w/w normą.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych, profilowania podłoża, humusowania
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
 spycharek
 ładowarek i koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),
 walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.
 samochody samowyładowcze
 łopaty, kilofy, taczki, sprzęt brukarski, narzędzia i akcesoria ogrodnicze
 inny jeśli Wykonawca uzna, że będzie niezbędny
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.
3.2.1 Dobór sprzętu zagęszczającego
W tablicy poniżej podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu
zagęszczającego.
Rodzaje gruntu
Rodzaje urządzeń
zagęszczających
Walce statyczne
gładkie *
Walce statyczne
okołkowane *
Walce statyczne
ogumione *
Walce wibracyjne
gładkie **
Walce wibracyjne
okołkowane **
Zagęszczarki
wibracyjne **
Ubijaki
szybkouderzające
Ubijaki o masie od
1 do 10 Mg

niespoiste: piaski,
żwiry, pospółki
grubość
liczba
warstwy
przejść
[m]
n ***

spoiste: pyły gliny, iły
grubość
warstwy
[m]

liczba
przejść
n ***

gruboziarniste
i kamieniste
grubość
liczba
warstwy
przejść
[m]
n ***

Uwagi o
przydatności
maszyn

0,1 do 0,2

4 do 8

0,1 do 0,2

4 do 8

0,2 do 0,3

4 do 8

1)

-

-

0,2 do 0,3

8 do 12

0,2 do 0,3

8 do 12

2)

0,2 do 0,5

6 do 8

0,2 do 0,4

6 do 10

-

-

3)

0,4 do 0,7

4 do 8

0,2 do 0,4

3 do 4

0,3 do 0,6

3 do 5

4)

0,3 do 0,6

3 do 6

0,2 do 0,4

6 do 10

0,2 do 0,4

6 do 10

5)

0,3 do 0,5

4 do 8

-

-

0,2 do 0,5

4 do 8

6)

0,2 do 0,4

2 do 4

0,1 do 0,3

3 do 5

0,2 do 0,4

3 do 4

6)

2,0 do 8,0

4 do 10
uderzeń w

1,0 do 4,0

3 do 6
uderzeń w

1,0 do 5,0

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

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów z korytowania
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu
(materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność
środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiału).
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania profilowania koryta i zagęszczenia podłoża
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Na wykonanym podłożu tzn. wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy konstrukcyjnej.
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podłoża w planie i profilu powinny być wcześniej
przygotowane. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do
wytyczenia robót.
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.
Powierzchnię pod warstwy konstrukcyjne można wykonywać ręcznie, gdy jej szerokość nie pozwala
na zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie.
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.3.
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym
okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.
Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w dreny lub w inny sposób zaproponowany
przez Wykonawcę. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.
Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi
lub osuszyć grunt środkami chemicznymi.
Odprowadzenie wód do istniejących urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami.
5.3. Profilowanie i zagęszczanie podłoża
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczeń.
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed
profilowaniem były, o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.
Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją:
- w gruntach niespoistych
±2 %
- w gruntach mało i średnio spoistych +0 %, -2 %
- w mieszaninach popiołowo-żużlowych +2 %, -4 %
Uzyskanie przez grunty w budowli ziemnej wymaganych cech nośności sprawdza się przez badania
wskaźnika zagęszczenie i wtórnego modułu odkształcenia.
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Oceny zagęszczenia dokonuje się na podstawie wskaźnika zagęszczenia Is. (normy na podstawie których
należy wykonać badania podano w definicjach)
Alternatywnie zagęszczenie gruntu z wyjątkiem gruntów o wskaźniku plastyczności Ip >10 i wilgotności
znacznie mniejszej od optymalnej, można oceniać na podstawie wartości wskaźnika odkształcenia Io,
równego stosunkowi modułów odkształcenia wtórnego E2 do pierwotnego E1, które należy określać wg
załącznika B normy PN-B 02205:1998.
Wskaźnik odkształcenia nie powinien być większy:
- dla żwirów, pospółek i piasków. 2,2 przy Is>= 1,0; 2,5 przy Is<1,0
- dla gruntów różnoziarnistych typu żwiry i pospółki gliniaste, pyły piaszczyste, piaski gliniaste, gliny
piaszczyste - 3,0
- dla drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyły, gliny pylaste, iły) – 2,0
- dla narzutów kamiennych i rumoszy – 4,0
- dla gruntów antropogenicznych –wg badań poligonowych
przy czym są to wartości orientacyjne i mogą być zmodyfikowane jeżeli Wykonawca lub Inspektor posiada
doświadczenie na innych budowach z tożsamym materiałem lub posiada odpowiednie badania lub oceny
zarządców dróg lub laboratorium drogowego
Po odsłonięciu podłoża gruntowego nawierzchni w wykopach lub po wyrównaniu i uzupełnieniu podłoża
(uformowaniu nasypu) , przed wykonaniem warstwy ulepszonego podłoża lub pierwszej w-wy konstrukcyjnej
nawierzchni, należy przeprowadzić badanie kontrolne weryfikujące założenia dokumentacji projektowej
dotyczące nośności podłoża.
Jeżeli badanie kontrolne wykażą że nośność jest gorsza niż podana w dokumentacji wówczas należy
odpowiednio wzmocnić podłoże.
Zagęszczenie podłoża musi mieć wskaźnik zagęszczenia co najmniej 1,00.
Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika
zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości I s, podanej
powyżej.
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów
rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie
wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia np.
- wymiana gruntu
- doziarnienie
- dodatkowe wzmocnienie stabilizacją na bazie cementu lub spoiw hydraulicznych
- iniekcje cementowe lub zastosowanie spoiw hydraulicznych
- ułożenie geowłókniny itp.
Możliwe do zastosowania środki, proponuje Wykonawca.
5.4. Utrzymanie wyprofilowanego, wyrównanego (uzupełnionego) i zagęszczonego podłoża
- Podłoże 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 lub nawodnieniem, na przykład przez
rozłożenie folii, odpompowanie, itp.
- Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu i sprawdzeniu jego stanu .
Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z
wapnem palonym albo hydratyzowanym.
- W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli
warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i
zagęścić, to wówczas należy wymienić grunt.
- Niedopuszczalne jest wykonywanie robót ziemnych w temperaturze przy której nie jest możliwe
osiągnięcie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów.
- Nie dopuszcza się wbudowania gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem lub
lodem.
- Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem
zagęszczać ani układać na niej następnych warstw.
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5.5. Odcinek próbny
Ze względu na nieskomplikowany zakres robót nie przewiduje się wykonania odcinka próbnego -chyba, że
Inspektor zadecyduje inaczej z uwagi na występujące nasypy niektontrolowane w podłożu.
5.6 Zasypki wykopów po ułożeniu instalacji
Zasypki wykopu do wysokości 30 cm powyżej wierzchu przewodu lub jego obudowy należy zasypać
piaskiem lub pospółką o ziarnach nie większych niż 2 cm. Zasypkę należy układać zgodnie z PN-S02205:1998 z zachowaniem podanego w normie zagęszczenia.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
Miejsce i ilość badań oraz pomiarów będzie wskazane przez Inspektora. Liczba pomiarów powinna być
dostosowana ( interpolowana) do rzeczywistej ilości robót. Poniżej podano proponowane częstotliwości dla
zadania.
Badania przydatnośći gruntu dowiezionego na poszerzenie nasypu, uzupełnienia, zasypki itp. pod
względem:
- uziarnienia,
- części organicznych
- wilgotności naturalnej,
- wilgotności optymalnej z maksymalną gęstością objętościową szkieletu,
- granicą płynności,
- kapilarność bierna,
- wskaźnik piaskowy.
Należy wykonać dla każdej partii materiału, minimum 1 raz i/lub przy stwierdzeniu zmian cech
wbudowywanego materiału. PKN-CN ISO /TS 17892-4 lub/i PN-04481.
6.2. Badania w czasie robót – wykonanie koryta
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w zakresie wykonania robót ziemnych
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących robót ziemnych podaje tablica poniżej:
Lp.

Minimalna częstotliwość
badań i pomiarów
dotyczy podłoża
min. 3 miejscach wybranych
losowo na 1 działce roboczej

Tolerancja i uwagi

1

Wyszczególnienie
badań
i pomiarów
Szerokość

2

Równość podłużna

nie rzadziej niż dwa na 600 m2
+dodatkowo w miejscach
wskazanych przez Inspektora

nie może przekraczać 20 mm..

3

Równość
poprzeczna

jw

4

Spadki poprzeczne

nie rzadziej niż dwa razy na
600 m2 +dodatkowo w
miejscach wskazanych przez
Inspektora
jw

*)

5

Rzędne
wysokościowe

6

Ukształtowanie osi
w planie *)

7

Zagęszczenie,

W miejscach pozwalających
sprawdzić rzędne z
projektowanymi profilami
podłużnymi i planem
sytuacyjnym, lecz nie mniej niż
w 3 przekrojach oraz w
miejscach charakterystycznych
jw

w 2 punktach na dziennej

nie może różnić się od szerokości
projektowanej o więcej niż +10 cm i -5
cm.

zgodne z dokumentacją projektową z
tolerancją  0,5%.
Różnice pomiędzy rzędnymi
wysokościowymi wyprofilowanego
podłoża i rzędnymi projektowanymi nie
powinny przekraczać +/- 2 cm

k)

Oś w planie nie może
być przesunięta w
stosunku do osi
projektowanej o więcej
niż  3 cm.

l)

Zgodnie dokumentacją
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Nośność

działce roboczej, lecz nie
rzadziej niż raz na 600 m2

Wilgotność gruntu
podłoża
Skarpy- równość i
pochylenie

Jw
Nie dotyczy podłoża
Dotyczy nasypu

32

projektową
+/-2%. w stos. do wilgotności
optymalnej
+/-10% w stos. do pochylenia
projektowego
Nierówności skarp <  10 cm.

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach
głównych łuków poziomych
W przypadku poszerzenia należy sprawdzić:

prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie,

sprawdzenie geometrii nasypu, pochylenia skarpy zgodnie z tabelą powyżej

odwodnienia każdej warstwy,

przestrzegania ograniczeń, dotyczących wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów.

sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności
wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami określonymi
w normie PN-S 02205.
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia I s powinno być przeprowadzone według norm podanych w
definicjach, natomiast oznaczenie modułów odkształcenia według normy PN-S-02205. Ze względu na mały
zakres robót nie przewiduje się wykonywania badań na każdej wbudowanej warstwie. Zaleca się
sprawdzenie nośności i zagęszczenia podłoża w miejscu usytuowania poszerzenia (minimum 1 raz) oraz na
powierzchni nasypu zgodnie z tabelką wyżej.
Uwaga. Badania zagęszczenia i nośności można za zgodą Inspektora wykonać różnymi metodami
(sprzętem), przy czym należy uwzględnić ograniczenia danej metody w stosowaniu
np. płytę dynamiczną powinno stosować się dla gruntów niespoistych i spoistych w stanie zwartym i
półzwartym o uziarnieniu do 63 mm i w zakresie modułu dynamicznego 15-70MPa.
Niezależnie od dopuszczonej przez Inspektora metody badań, ich wyniki muszą być skorelowane z
wynikami badań prowadzonych metodami tradycyjnymi.
W przypadku zastosowania płyty dynamicznej należy uzgodnić z Inspektorem na podstawie, czego należy
wykonać korelację wyników:
- wg interpretacji wyjściowej tj. tabeli z instrukcji ZTVA-StB 97,
- wg instrukcji załączonej do płyty dynamicznej,
- w przypadku określenia zagęszczenia poprzez wykorzystanie wzoru Is = 0,0015 ∙Evd + 0,93
- wg opracowań i badań wykonanych na zlecenie GDDKIA w zakresie korelacji badań,
- wg interpretacji lub tabel podanych przez Laboratorium Zamawiającego/ Nadzoru.
Dla szybkiego rozeznania, przyjmuje się że moduł dynamiczny jest w przybliżeniu mniejszy o połowę od
modułu wtórnego statycznego.
W przypadku zasypek wykopów po sieciach zagęszczenie należy zbadać co najmniej co 50 m dla wykopów
na instalacje lub co najmniej 1 raz na przyłącze
6.2.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami 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.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:
 1m2 powierzchni, profilowania i zagęszczenia powierzchni
 1m2 lub 1m3 - odhumusowanie
 1m3 -nasyp, wykop
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8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inspektora,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac związanych w wykonaniem zadania określonego w przedmiotowej
specyfikacji w tym czynności ujęte w ST, Dokumentacji Projektowej oraz określonych wymogach formalnoprawnych.
9.2. Zakres robót
Zakres robót przypadający na wykonanie koryta (wykopu) obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- wykonanie koryta z transportem urobku na odkład lub bezpośrednio na składowisko z poniesieniem
kosztów składowania,
- dostarczenie materiału do ewentualnych uzupełnień i wykonanie uzupełnień,
- odwodnienie koryta na czas jego wykonywania
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
Zakres robót przypadający na wykonanie profilowania obejmuje:
- prace pomiarowe,
- profilowanie i zagęszczenie podłoża
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
Zakres robót przypadający na wykonanie nasypu obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze
- oznakowanie robót,
- zakup materiału lub pozyskanie,
- transport materiału na miejsce wbudowania,
- wbudowanie dostarczonego gruntu
- zagęszczenie gruntu na skarpach i w poszczególnych w-wach nasypu
- profilowanie powierzchni nasypu,
- ew. rekultywację miejsca pozyskania gruntu
- odwodnienie terenu robót i skarp
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
Zakres robót przypadający na zdjęcie humusu obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na odkład/ składowisko w zależności,
jaka jest jego ilość i jakość.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-S-02205:1998
BN-68/8931-04
BN-77/8931-12

Drogi
Samochodowe.
Roboty
ziemne.
Wymagania i badania
Drogi samochodowe. Pomiar równości
nawierzchni planografem i łatą
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
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SST.01.02. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Kod CPV 45233220-7
BUDOWA NAWIERZCHNI PLACÓW I ŚCIEŻEK
SST.01.02.1 - WARSTWA ODSĄCZAJĄCA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
wykonywaniem warstwy odsączającej w ramach zadania:

Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego na przedmieściu Oławskim we Wrocławiu,
znajdującego się w obrębie ulic: Brzeska - Świstackiego - Więckowskiego
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument umowy przy realizacji robót wymienionych
w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
warstwy odsączającej.
1.4. Określenia podstawowe
Warstwa mrozoochronna- warstwa której, głównym zadaniem jest ochrona warstw konstrukcyjnym przed
wysadzinami powodowanymi szkodliwym działaniem mrozu oraz zwiększenie nośności dolnych warstw
konstrukcji nawierzchni (podbudowy pomocniczej). Jeżeli jest wykonana z gruntu niewysadzinowego lub
mieszanek niezwiązanych, może pełnić również role warstwy odsądzającej.
Warstwa odsączająca- warstwa kwalifikowana jako dolna warstwa podbudowy mająca za zadanie
odprowadzenie wody dostającej się do spodu nawierzchni poprzez napływ wody przez konstrukcję lub przez
podciąganie wody z dolnych warstw.
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi dokumentami i definicjami podanymi w ST D -00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
Warstwę mrozoochronną lub odsączającą można wykonać z kruszywa lub gruntu niewysadzinowego o
odpowiednich właściwościach. W dokumentacji podano sugerowany materiał.
Wykonawca przed wbudowaniem winien przedstawić odpowiednią deklarację właściwości użytkowych, z
uzupełnieniem w razie konieczności kartą informacyjną zastosowanego materiału. W przypadku gruntu,
należy przedstawić dokument laboratoryjny (np. sprawozdanie, orzeczenie, protokół itp.) z
przeprowadzonych badań oraz pisemne potwierdzenie (ocenę) laboratorium o przydatności gruntu do
wbudowania
Powyższe dokumenty powinny posiadać, co najmniej dane:
 czego dotyczy badanie,
 opis makroskopowy gruntu i jego klasyfikacja,
 lokalizacja miejsca z którego pobrano próbki,
 badania decydujące o przydatności gruntu do wbudowania, jako warstwa mrozoochronna
(odsączająca),
 normy wg, których dokonano badania i klasyfikację gruntu,

dopuszczalne wartości przewidziane w SST a w przypadku braku danych w SST, wg normy ze
wskazaniem jej numeru,
 przywołanie numeru specyfikacji technicznej w oparciu której wykonano badania,
 ocenę przydatności gruntu do wbudowania jako warstwa mrozoochronna (odsączająca),
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datę wykonania badań,
datę wykonania oceny (jeżeli jest inna niż przeprowadzonych badań
imię i nazwisko osoby sporządzającej badania i ocenę oraz dane firmy lub osoby.

2.1. Kruszywo
Warstwę można wykonać z kruszywa o uziarnieniu z przedziału 0-8 mm o parametrach zgodnych z jednej z
norm PN-EN dotyczącej kruszyw do mieszanek przeznaczonych do nawierzchni lub innych norm PN-EN.
Mieszanki natomiast powinny spełniać wymagania krajowe przenoszące zapisy normy PN-EN 13285.
a) współczynnik filtracji kruszywa co najmniej 6 m/dobę -gdy pełni rolę-wy odsączającej,
b) nośność CBR w-wy z kruszywa lub gruntu - co najmniej 20%,
c) mrozoodporność – F10,
d) zawartość pyłów w kruszywie gdy pełni rolę warstwy odsączającej –UF6, w przeciwnym wypadku UF15
e) wskaźnik piaskowy kruszywa co najmniej 35%,
f) uziarnienie od 0 do 8mm
g) bez zawartości części organicznych i zanieczyszczeń stałych
2.2.Grunt
Grunt na warstwę mrozochronną (odsączającą) powinien być niewysadzinowy naturalny (oprócz piasku
drobnego) lub jednorodny antropogeniczny o parametrach jak niżej:
a) współczynnik filtracji kruszywa co najmniej 6 m/dobę,
b) nośność CBR w-wy z kruszywa lub gruntu - co najmniej 20%,
c) mrozoodporność – F10,
d) zawartość frakcji mniejszej od 0,063 gdy pełni rolę warstwy odsączającej –UF6, w przeciwnym wypadku
UF15
e) zawartość ziarn powyżej 2mm -co najmniej 10%
f) bez zawartości części organicznych i zanieczyszczeń stałych
2.3.Warunki
Zastosowany materiał powinien spełniać warunek:
a) szczelności, określony zależnością:

D 15
5
d 85
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odsączającej
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża.
Ze względu na funkcję, jaką pełni warstwa odsączająca sprawdzenie szczelności jest konieczne.
Nie ma potrzeby sprawdzania szczelności jeżeli w warstwie poniżej odsączającej ułożono uprzednio warstwę
stabilizowaną spoiwem hydraulicznym lub warstwa jest warstwą mrozoochronną niepełniącą funkcji
odsączającej.
W przypadku braku szczelności należy ułożyć warstwę odcinającą z piasku i ponownie zbadać szczelność
lub zastosować geowłókninę o właściwościach dobranych z uwzględnieniem właściwości stykających się
materiałów.
Geowłóknina powinna mieć następujące cechy:
odporna mechanicznie na przebicia i rozerwania,
wielkość porów powinna być tak dobrana aby zapewnić warunek retencji ziarn gruntu ( największe pory
geowłókniny muszą utrzymać największe ziarna gruntu)
wielkość porów musi być tak dobrana aby zapewnić warunek odporności na zatykanie ( najmniejsze
pory geowłókniny muszą pozwolić na przeniknięcie najmniejszych ziaren gruntu
spełnienie warunku wodoprzepuszczalności w kierunku prostopadłym do płaszczyzny wyrobu (liczba
porów musi być wystarczająco duża, by zapewnić swobodny poprzeczny przepływ wody, nawet jeżeli
nastąpi zatkanie niektórych porów) powinna 10 krotnie wyższa niż współczynnik filtracji gruntu
podłoża.
Geowłokninę należy ułożyć pod całą powierzchnią w-wy odsączającej, zgodnie z zaleceniami producenta.
W przypadku ścieżki i chodników można alternatywnie zastosować warstwę odcinającą piasku
drobnoziarnistego o gr. 10 cm.
Warstwa odcinająca nie jest wliczana do grubości konstrukcji nawierzchni.
b) zagęszczalności, określony zależnością:
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gdzie:
U - wskaźnik różnoziarnistości,
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odsączającą,
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odsączającą.
Dopuszcza się za zgodą Inspektora zastosowanie materiału niespełniającego warunku zagęszczalności
(warunku różnoziarnistości) powyżej 5 pod warunkiem że, kruszywo lub grunt na poletku doświadczalnym
zostanie zagęszczone do wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,0.
Można również zastosować doziarnienie innym materiałem, pozwalającym uzyskać w/w parametr.
Jeżeli kruszywo lub grunt przeznaczone do wykonania warstwy 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.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
 ładowarek i koparek z czerpakami profilowymi
 równiarek, spycharek
 walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.
 samochody samowyładowcze
 łopaty, kilofy, taczki, sprzęt brukarski
 inny jeśli Wykonawca uzna, że będzie niezbędny
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w poszczególnych specyfikacjach łącznie z ogólną w
pkt 4.
W przypadku nadmiaru materiału pozostałego po wyprofilowaniu lub niedoboru materiału niezbędnego do
profilowania należy postępować zgodnie z pkt. 4.1 ST-00.00.00
4.3. Transport kruszywa lub gruntu
Materiał 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 ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2 Wbudowanie i zagęszczanie materiału
Materiał należy rozłożyć w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki lub innego sprzętu, z
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego
materiału powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną.
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy 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.
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W miejscach niedostępnych dla walców warstwa powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi.
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podanego ST, metodami
analogicznymi jak przy robotach ziemnych. Przy określeniu wskaźnika odkształcenia moduły wtórne i
pierwotne warstwy odsączającej powinny być na tyle duże aby zapewniona była nośność dolnych warstw
konstrukcji, pod warunkiem sprawdzenia i weryfikacji nośności podłoża zgodnie z ST dotyczącą robót
ziemnych lub przygotowania podłoża.
Jeżeli warstwa mrozoochronna pełni rolę w-wy odsączającej należy zapewnić z niej, odprowadzenie wody
poza nawierzchnię poprzez wyprowadzenie warstwy do powierzchni skarp, zastosowanie drenażu itp.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
Liczba pomiarów powinna być dostosowana ( interpolowana) do rzeczywistej ilości wykonanych robót.
Poniżej podano zalecane badania i częstotliwości ich wykonania, jednakże o zakresie, rodzaju i ilości badań
decyduje Inspektor nadzoru.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien dostarczyć deklarację właściwości użytkowych
kruszywa bądź inny dokument powołany w ustawie o wyrobach budowlanych. W przypadku gruntu należy
przedłożyć dokumenty o których mowa w pkt.
6.3 Badania w czasie robót – wykonanie w-wy odsączającej
6.3.1 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej:
Lp.

Wyszczególnienie
badań i pomiarów

1

Szerokość warstwy

2

Równość podłużna

3
4

Równość poprzeczna
Spadki poprzeczne *)

5

Rzędne wysokościowe

6

Ukształtowanie osi w
planie *)
Grubość warstwy

7
8

-Zagęszczenie i
wilgotność
- nośność

Minimalna
częstotliwość badań
i pomiarów
nie przewiduje się sprawdzenia
szerokości jeżeli warstwa znajduje się
między obrzeżami lub krawężnikami
W przeciwnym wypadku kontrola 1 raz na
100m
Co najmniej w 1 miejscu na każde 300m2
powierzchni
Jw.
w co najmniej 1 raz na 400m2
powierzchni
W miejscach charakterystycznych
wyznaczających powierzchnię
+dodatkowo miejsce załamań
powierzchni.
Nie dotyczy powierzchni
W przypadku dróg -co 100m
Co najmniej 1 raz na 400m2 powierzchni
nie rzadziej niż raz na 600 m2

Tolerancja
+10 cm, -5 cm ; w stos. do projektowanej

Pomiar 4 metrową łatą;
nierówności <2 cm
± 0,5% w stos. do projektowanej
± 2 cm w stos. do projektowanych

± 5 cm w stos. do projektowanej
± 2 cm w stos. do projektowanych
Wg punktu 5.2 ST

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach
głównych łuków poziomych.
6.3.2 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
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
Jednostką obmiarową jest m2 ułożonej warstwy.
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8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności i rozliczenia robót
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności i rozliczenia robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 9.
Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac związanych w wykonaniem zadania określonego w przedmiotowej
specyfikacji w tym czynności ujęte w ST, Dokumentacji Projektowej oraz określonych wymogach formalnoprawnych.
Zakres robót przypadający na wykonanie 1m2 warstwy obejmuje:
 prace pomiarowe i przygotowawcze
 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 w należytym stanie.
*w przypadku gdy warunek szczelności nie będzie spełniony i zajdzie konieczność ułożenia geowłókniny lub
innego materiału jako warstwy separującej, Wykonawca powinien uwzględnić w wycenie ryzyko wystąpienia
takich robót,
chyba że są one traktowane jako roboty dodatkowe i zgodnie z umową z Zamawiającym,
podlegają odrębnemu rozliczeniu
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-88/B-04481
PN-EN13043:
PN-EN 13242:
PN-S-02205:
BN-68/8931-04

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Kruszywo do mieszanek bitumicznych powierzchniowych utrwaleń
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu
Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
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SST.01.02.2 - PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO, STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa w ramach zadania:

Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego na przedmieściu Oławskim we Wrocławiu,
znajdującego się w obrębie ulic: Brzeska - Świstackiego - Więckowskiego
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument umowy przy realizacji robót wymienionych
w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem:
- podbudowy z kruszywa C 90/3 o ciągłym uziarnieniu 0/31,5
- podbudowy z kruszywa o uziarnieniu 4/31,5
- podbudowy z kruszywa o uziarnieniu 2/8
W przypadku wystąpienia w dokumentacji innej frakcji kruszywa – wymagania dla warstwy i materiału jeżeli
nie zastrzeżono indywidualnymi w SST warunkami, są analogiczne jak dla warstw wymienionych powyżej
Grubości warstwy podano w dokumentacji technicznej.
W niniejszej specyfikacji przyjęto, że kruszywa do mieszanek przeznaczonych do wykonania podbudowy i
nawierzchni powinny spełniać wymagania normy PN – EN 13242:2004, natomiast same mieszanki
będą spełniać wymagania PN-EN 13285 (norma dot. mieszanek nie dotyczy nawierzchni z miału)..
W związku z tym, że norma PN-EN 13285 jest normą kwalifikacyjną i nie ma wydanego normowego
krajowego dokumentu aplikacyjnego, niniejszą specyfikację opracowano w oparciu o - WT-4 2010
Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych.
W przypadku nawierzchni chodnika lub ścieżki rowerowej z kruszywa, kruszywo powinno spełniać
wymagania WT-4 2010 dla KR1. Wykonanie i odbiór robót analogicznie jak dla podbudów
1.4.Określenia podstawowe
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej
wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.
Kruszywo drobne – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziarn d = 0 oraz D ≤6,3mm
Kruszywo grube - oznaczenie kruszywa o wymiarach ziarn d ≥1mm oraz D >2mm
Kruszywo o ciągłym uziarnieniu – kruszywo stanowiące mieszankę kruszyw drobnych i grubych w której
D>6,3mm i d=0
Wymiar kruszywa – oznaczenie kruszywa poprzez określenie dolnego(d) i górnego (D) wymiaru sita
jako d/D (nie mniejszy niż 1,4).
Oznaczenie dopuszcza obecność pewnej ilości ziarn, które pozostają na górnym sicie (nadziarno- kruszywo
pozostaje na większym z granicznych sit) i pewnej ilości ziarn które mogą przejść przez dolne sito (podziarno
-kruszywo przechodzi przez mniejsze z granicznych sit). Wymiar dolnego sita d może wynosić 0.
Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał, zazwyczaj o określonym składzie ziarnowym (od d=0 do D),
który jest stosowany do wykonania ulepszonego podłoża gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni
dróg. Mieszanka niezwiązana może by wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych , z recyklingu lub
mieszaniny tych kruszyw w określonych proporcjach.
Kategoria - charakterystyczny poziom właściwości kruszywa lub mieszanki niezwiązanej, wyrażony, jako
przedział wartości lub wartość graniczna. Nic ma zależności pomiędzy kategoriami różnych
właściwości. Właściwości oznaczone symbolem kategorii NR oznaczają, że nie jest wymagane
badanie danej cechy.
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Partia - wielkość produkcji, wielkość dostawy, dostawę dzieloną (np. ładunek wagonowy, ładunek
samochodu ciężarowego, ładunek barki) lub hałdę, która została wyprodukowana w okresie
występowania jednakowych warunków. Przy ciągłym procesie produkcyjnym, jako partię należy
przyjmować ilość wyprodukowaną w ustalonym czasie.
Podbudowa - dolną część konstrukcji nawierzchni dróg służącą do przenoszenia obciążeń z ruchu na
podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i pomocniczej. Obydwie warstwy
mogą być wykonywane w kilku warstwach technologicznych. W przypadku wzmacniania, konstrukcję
istniejącej nawierzchni dróg uważa się za podbudowę.
Podbudowa pomocnicza - warstwa, zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstwy podbudowy
zasadniczej na warstwę podłoża. Podbudowa pomocnicza może składać się z kilku warstw o różnych
właściwościach.
Podbudowa zasadnicza - warstwa zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstw wyżej leżących na
warstwę podbudowy pomocnic/ej luh podłoże.
Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) stała wewnętrzna kontrola produkcji wykonywana przez Producenta,
podczas której wszystkie elementy, wymagania i postanowienia przyjęte przez Producenta powinny
zostać przez niego udokumentowane w usystematyzowany sposób w formie zapisanej polityki i
procedur.
Stosowane skróty i skrótowce
WT - Wytyczne Techniczne,
PZJ - Program/Plan Zapewnienia Jakości,
ZKP - zakładowa kontrola produkcji.
CBR - kalifornijski wskaźnik nośności, w procentach (%),
SDV: obszar uziarnienia, w którym powinna się mieścić krzywa uziamienia mieszanki (S) deklarowana przez
dostawcę/producenta
k - współczynnik filtracji, oznaczony wg ISO/TS 17892-11:2004
D15 - wymiar boku oczka sita w milimetrach, przez które przechodzi 15 % (m/m) ziaren mieszanki, z której
jest wykonana warstwa podbudowy lub warstwa ulepszonego podłoża,
d85 - wymiar boku oczka sita w milimetrach, przez które przechodzi 85 % (m/m) ziaren gruntu podłoża,
d50 - wymiar boku oczka sita w milimetrach, przez które przechodzi 50 %(m/m) ziaren gruntu podłoża,
O90 - umowna średnica porów geowłókniny lub geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu
(podłoża) zatrzymującego się na geowłókninie/geotkaninie w ilości 90 %(m/m); wartość parametru O 90
powinna być podawana przez producenta geowłókniny.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „ Wymagania ogólne”
2. MATERIAŁY.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w
ST D00.00.00
Wykonawca powinien zapewnić miejsce składowania kruszywa w uzgodnieniu z Inspektorem.
2.2. Rodzaje materiałów i wymagania ogólne
- Założono że materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw jest kruszywo naturalne łamane (wg
normy PN-EN 13242:2004), uzyskane w wyniku przekruszenia skał magmowych i osadowych. W celu
podwyższenia stabilności podbudowy można zastosować mieszanki kruszyw naturalnych z żużlem,
popiołem, z kruszywem łamanym (skalnym) lub z przekruszonym nadziarnem kruszywa naturalnego.
- Mieszanka kruszyw powinna być tak wyprodukowana aby zachować jej jednorodność, ciągłość
uziarnienia i równomierną wilgotność.
- Założono ze mieszanki będą wytwarzane w centralnych wytwórniach zlokalizowanych możliwie blisko
miejsca wbudowania, aby zminimalizować rozegregowanie mieszanki podczas transportu.
W przypadku rozsegregowania mieszanki należy je ponownie wymieszać tak aby jej uziarnienie było
zgodne z deklarowanymi przez producenta/dostawcę.
W przypadku zastosowania kruszyw sztucznych i odpadowych należy zbadać czy zawartość substancji
niebezpiecznych nie przekracza wartości dopuszczalnych wg odrębnych przepisów.
2.3 Wymagania dla kruszywa
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2.3.1. Uziarnienie kruszywa wg normy PN-EN 933-1
Określone według PN EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw, przeznaczonych do warstw podbudowy
pomocniczej powinny spełniać wymagania przedstawione na rysunku 1, a do warstw podbudowy
zasadniczej na rysunku 2. Jako wymagane obowiązują wymienione wartości liczbowe krzywej SDV na tych
rysunkach.
Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko mieścić się w odpowiednich
krzywych uziarnienia (1 lub 2) ograniczonych przerywanymi liniami (SDV) z uwzględnieniem dopuszczalnych
tolerancji podanych w tablicy 1, ale powinna spełniać także wymagania ciągłości uziarnienia zawarte w tablicy
2.

Rys.1 Mieszanka niezwiązana 0/31,5 do warstwy podbudowy zasadniczej
Tablica nr 1. Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na sitach kontrolnych – porównanie z
deklarowana przez producenta wartością (S)
Mieszanka
niezwiązan
a
0/31,5

0,5

5

Porównanie z deklarowaną przez producenta wartością (S)
Tolerancja przesiewu przez sito (mm), %(m/m)
1
2
4
5,6
8
11,2
16
22,4
5
7
8
8
8
-

31,5
-

Dla kruszywa 4/31,5 zawartość frakcji i tolerancji przesiewu w przedziale 4-31,5mm powinna być
analogiczna jak dla kruszywa 0/31,5
Dla kruszywa 8/31,5 zawartość frakcji i tolerancji przesiewu w przedziale 8-31,5mm powinna być
analogiczna jak dla kruszywa 0/31,5
Dla kruszywa 31,5/63 zawartość frakcji i tolerancji przesiewu w przedziale 8-31,5mm powinna być
analogiczna jak dla kruszywa 0/31,
Do podbudowy/nawierzchni należy zastosować mieszankę kruszyw naturalnych łamane o parametrach:
- uziarnienie wg pkt 2.3.1 SST,
- zawartość pyłów - UF9; UF15 – nawierzchnie
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- zawartość części przekruszonych lub łamanych – C90/3,
- odporność na rozdrabnianie kruszywa grubego - LA 35, ( nawierzchnia LA 40)
- wartość CBR mieszanki – powyżej 80% (nie dotyczy nawierzchni)
- mrozoodporność – F4,
- jakość pyłów na frakcji 0/4 – 35 dla KR 3-6 i 30 dla KR 1-2 ( również chodniki),
- bez zanieczyszczeń organicznych i stałych, mieszanka musi mieścić się w krzywych granicznych z
uwzględnieniem tolerancji i ciągłości uziarnienia,
- ponadto kruszywo nie może zawierać/ uwalniać szkodliwych związków chemicznych ( również
promieniotwórczych) w ilości przekraczającej dopuszczalne wielkości podawane przez normy i ustawy
(również akty wykonawcze) dot. ochrony środowiska i odpadów.
Oprócz deklaracji właściwości użytkowych, Wykonawca powinien przedstawić orzeczenie jakości kruszywa
lub inny dokument, w którym podane jest odniesienie do wymaganych powyżej parametrów lub/i parametrów
w odniesieniu do WT-4 2010.
W przypadku gdy kruszywo w składzie posiada związki chemiczne, należy podać dopuszczalne ilości oraz
wskazać podstawę normową lub ustawową, z których to dopuszczalne ilości wynikają.
Jeżeli Wykonawca będzie stosował inne kruszywa niż naturalne właściwości kruszyw w deklaracji winny być
uzupełnione o wymagania podane w WT-5 2010.
W przypadku zastosowania miału kamiennego granitowego 0/4 lub 0/5 kruszywo powinno spełniać
wymagania jednej z norm PN-EN 13242:2004, PN-EN 13139:2003, PN-EN 13043:2013,PN-EN 12620.
W związku z tym że w większości przypadków miał kamienny jest często produktem ubocznym (odsiewem
lub z kruszenia nadziarna) przesiewu, nie rzadko materiał ten jest sprzedawany jako „poza klasowy” lub
„poza normowy” W związku z powyższym dopuszcza się zastosowanie kruszywa na podstawie orzeczenia
jakości kruszywa bądź deklaracji producenta pod warunkiem że zostaną spełnione i udokumentowane
poniższe wymagania:

- zawartość nadziarna nie więcej niż 20%
- wskaźnik piaskowy wyższy niż 35
- zawartość zanieczyszczeń obcych –poniżej 0,5%
- zawartość zanieczyszczeń organicznych – barwa nie ciemniejsza niż wzorcowa
- zawartość cząstek mniejszych niż 0,063mm –poniżej 16% a cząstek mniejszych niż 0,02 – nie więcej niż
3%
kryterium zawartości związków chemicznych – jak w przypadku kruszyw 0/31,5
Kruszywo łamane 31,5/63 mm wg krzywej uziarnienia z PN-B-11112 [Kruszywo mineralne. Kruszywo
łamane do nawierzchni drogowych] pozostałe właściwość jak dla kruszywa C 90/3 o ciągłym uziarnieniu 0/31,5
mm
2.3.2. Woda
Do zraszania kruszywa należy stosować wodę nie zawierającą składników wpływających szkodliwie
na mieszankę kruszywa, ale umożliwiającą właściwe zagęszczenie mieszanki niezwiązanej.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
 równiarek, układarek do rozkładania mieszanki lub koparek z szeroką łyżką,
 walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno
dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
ZAGOSPODAROWANIE WNĘTRZA PODWÓRZOWEGO NA PRZEDMIEŚCIU OŁAWSKIM WE WROCŁAWIU,
ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W OBRĘBIE ULIC: BRZESKA - ŚWISTACKIEGO - WIĘCKOWSKIEGO – zagospodarowanie terenu,branża
budowlana

43

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem, zawilgoceniem oraz
pyleniem podczas przewozu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podłoża pod podbudowę
Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w dokumentacji projektowej.
Przed wykonaniem warstwy wszelkie koleiny i miękkie miejsca podłoża oraz powierzchnie nieodpowiednio
zagęszczone lub wykazujące odchylenia wysokościowe od założonych rzędnych, powinny być naprawione
przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie, do osiągnięcia wilgotności optymalnej,
powtórnie wyrównane i zagęszczone.
Warstwa musi być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową.
Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania warstwy muszą być wcześniej przygotowane, odpowiednio
zamocowane i utrzymane w czasie robót przez Wykonawcę. Rozmieszczenie palików lub szpilek musi
umożliwiać naciąganie sznurków lub linek do wytyczenia robót.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób,
aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.
Przy wytwarzaniu/produkcji mieszanek należy stosować system oceny zgodności 4.
Pobieranie próbek i ich przygotowanie do badań powinno być zgodne z PN-EN 13286-1.
Zgodnie z systemem oceny zgodności Producent musi prowadzić zakładową kontrolę produkcji (ZKP), aby
zapewnić, że wyrób spełnia wymagania norm zharmonizowanych.
W ramach ZKP Producent mieszanki powinien określać gęstość objętościową szkieletu i optymalną
zawartość wody w badaniu Proctora według PN- EN 13286-2. Mieszanki kruszywa muszą być
identyfikowalne przez następujące informacje:
- powołanie na normę PN-EN 13285,
- źródło i producent, jeśli materiał został przemieszczony, powinno być podane zarówno źródło jak i
lokalizacja składowiska.
- wymiar górnego sita (D),
- rodzaj(e) kruszywa zawartego w mieszance,
- gęstość szkieletu mieszanki i wilgotność optymalna.
5.5. 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. W
przypadku gdy ułożona i zagęszczona podbudowa miejscami jest „ niezamknięta” należy zastosować
doziarnienie kruszywem o mniejszym ziarnie w celu zaklinowania.
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej.
Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.
Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej mieszanka powinna być zwilżona określoną
ilością wody. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej mieszankę należy
osuszyć.
Zagęszczenie podbudowy należy wykonać do osiągnięcia wymaganego w specyfikacji wskaźnika
zagęszczenia.
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia jest niemożliwe, kontrolę zagęszczenia można
przeprowadzić pośrednio metodą obciążenia płytą statyczną(VSS) lub innych wymienionych w dalszej
części ST.
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Nośność podbudowy należy sprawdzić bezwzględnie.
5.6. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie
wykorzystywał, za zgodą Inspektora, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany
naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z
niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli, jakości robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
O zakresie, rodzaju, częstotliwości badań na każdym etapie robót decyduje ostatecznie Inspektor.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Materiał powinien spełniać wymagania z punktu 2.3.
Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi deklarację właściwości użytkowych kruszywa oraz innych
dokumentów potwierdzających zgodność wymagań z niniejszą ST.
W tym celu można wykorzystać badania prowadzone przez Producenta mieszanek w ramach ZKP.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań
Lp.

Częstotliwość badań
Maksymalna powierzchnia podbudowy przypadająca na jedno
badanie (m2)
Decyzję o konieczności przeprowadzenia badań kontrolnych
uziarnienia pozostawia się Inspektorowi, jeżeli przedstawione
przez Wykonawcę wyniki ZKP są niewystarczające lub kruszywo
wizualnie wskazuje na wątpliwą jakość. Inspektor ma prawo
zawsze zlecić wykonanie badań kontrolnych niezależnemu lub
własnemu laboratorium, zwłaszcza gdy Wykonawca stosuje
różne kruszywa z różnych kopalni.
Zalecana częstotliwość badań:
- min. jednego badania kontrolnego uziarnienia na jeden
rodzaj kruszywa zastosowanego do wbudowania, lub/i
- min. 1 badanie na odcinek 400m lub 1 badanie na 2000m2
powierzchni z kruszywa

Wyszczególnienie badań

1

Uziarnienie mieszanki

2

Wilgotność mieszanki

częstotliwość jak powyżej.

3

Badanie innych właściwości

Analogicznie jak w punkcie1 przy czym zalecana częstotliwość
badań:
1 badanie pełne na 6 miesięcy i przy każdej zmianie kruszywa

4

Zagęszczenie
nośność

warstwy

i
Badanie wskaźnika zagęszczenia /i oznaczenie stosunków
modułów odkształcenia E2/E1
Badanie w min. 1badanie na każde 200mb
lub min. 1 badanie na każdą powierzchnie 1500 m2

6.3.2

Uziarnienie mieszanki (w przypadku wykonania badań kontrolnych)
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy
pobierać z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem lub ze stosu składowego. Ilość i sposób pobrania
powinien wynikać z odpowiednich procedur normowych dotyczących poboru próbek jaki i zastosowanych
metod badawczych. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inspektorowi
6.3.3. Wilgotność mieszanki
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według metody Proctora.
(PN-EN 13286-2) , w granicach podanych w tabeli 4. pkt 11.
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6.3.4

Zagęszczenie podbudowy
Zagęszczenie każdej warstwy podbudowy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego
wskaźnika zagęszczenia. Wskaźnik zagęszczenia Is, będzie wyznaczany na podstawie badań gęstości
objętościowej mieszanki na próbkach pobranych z budowy oraz maksymalnej gęstości objętościowej
szkieletu mieszanki określanej laboratoryjnie (badanie Proctora). Badanie laboratoryjne gęstości
referencyjnej należy wykonać wg PN-EN 13286-2, natomiast gęstości próbki pobranej na budowie określić
jedną z metod podanych w normie BN-77/8931-12. Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić co najmniej
1,0.
6.3.4a Określenie modułu odkształcenia – metoda obciążenia płytą VSS.
W przypadku niemożności wykonania pomiarów wskaźnika zagęszczenia zagęszczenie powinno odbywać
się do osiągnięcia wymaganego wskaźnika odkształcenia Io, przy zachowaniu wymaganych parametrów
modułu odkształcenia pierwotnego E1 i wtórnego E2.
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. Minimalne
modułu odkształcenia należy określić poprzez obciążenia płytą statyczną (VSS).
Badanie polega na pomiarze odkształceń pionowych (osiadań) badanej warstwy podbudowy pod wpływem
nacisku statycznego wywieranego za pomocą stalowej okrągłej płyty o średnicy D=300mm.
Nacisk na płytę wywierany jest za pośrednictwem dźwignika hydraulicznego. Dźwignik oparty jest o
przeciwwagę, której masa powinna być większa od wywieranej siły (samochód obciążony min. 5 T na tylną
oś).
Dla podbudowy z kruszyw łamanych przyjęto, że obciążenie powinno wynosić od 0,00 do 0,55 MPa.
Moduł wtórny E2 powinien być nie mniejszy niż 120 MPa dla podbudowy jezdni i 80 MPa podbudowy
ciągów.
Do badania nośności i zagęszczenia można zastosować inne metody opisane w ST dot. wykonania koryta.
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
- Częstotliwość oraz zakres pomiarów
O zwiększeniu (lub zmniejszeniu) liczby i rodzaju badań decyduje Inspektor.
Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa
Lp.
Wyszczególnienie
Minimalna częstotliwość
Pomiar i Odchyłki
badań i pomiarów
pomiarów
1 Szerokość podbudowy
co 100 m
- w stos. do szerokości projektowej
nie może się różnić o więcej niż+10,
 5 cm
- szersza podbudowa od w-wy
leżącej na niej w przypadku braku
obramowania krawężnikiem- 25 cm
- pomiar taśmą mierniczą
2 Równość podłużna
co 25 m
- nierówności nie mogą przekraczać
20 mm dla podbudowy pomocniczej,
10 mm dla podbudowy zasadniczej
pomiar łatą 4 metrową
3 Równość poprzeczna
co 100m
jw
4 Spadki poprzeczne*)
Jw.
na prostych i łukach powinny być
zgodne z dokumentacją projektową,
z tolerancją  0,5 %.
pomiar łatą z poziomicą elektroniczną
lub niwelatorem

5

Rzędne wysokościowe na wszystkich hektometrach i
na łukach pionowych

pomiar niwelatorem
Różnice pomiędzy rzędnymi
wysokościowymi rzeczywistymi
podbudowy i rzędnymi
projektowanymi nie powinny
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przekraczać od 0 / -2 cm
6

Ukształtowanie osi w
planie*)

co 100m

Oś podbudowy w planie nie może być
przesunięta w stosunku do osi
projektowanej o więcej niż  5 cm.
7 Grubość podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach - względem projektowej odchyłka nie
na każdej działce roboczej, lecz
powinna przekraczać ±10% w
nie rzadziej niż raz na 400m2
podbudowie zasadniczej, ±10%, -15%
w podbudowie pomocniczej
pomiar niwelatorem lub miarką
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach
głównych łuków poziomych.
Częstotliwość i zakres badań dla elementów innych niż podbudowa– wg wskazań Inspektora.
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy z kruszywa
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.
6.5.2.

Niewłaściwa grubość podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich
właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i
ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3.

Niewłaściwa nośność podbudowy
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie
nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
Jednostką obmiaru jest m2 powierzchni z kruszywa.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, 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 D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac związanych w wykonaniem zadania określonego w
przedmiotowej specyfikacji w tym czynności ujęte w ST, Dokumentacji Projektowej oraz określonych
wymogach formalno-prawnych.
Zakres wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robót,
 przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą w kopalni,
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 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, lub pośrednio na odkład a potem na miejsce






wbudowania.
rozłożenie mieszanki, wraz z doziarnieniem frakcjami podanymi w dokumentacji projektowej.
zagęszczenie rozłożonej mieszanki,
uzupełnienie kruszywem podbudowy w miejscach, gdzie niema zamkniętej struktury
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej i
przywołanych normach,
utrzymanie podbudowy w czasie robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-B-04481
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
PN-EN-1008
Woda zarobowa do betonu
PN-EN 13242:2004
Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
PN-EN 13285
Mieszanki niezwiązane - Wymagania
PN-EN 933-1:2000
Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Oznaczanie składu
ziarnowego -- Metoda przesiewania
PN-EN 933-3
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren
za pomocą wskaźnika płaskości
PN-EN 933-4:2001
Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Oznaczanie kształtu
ziaren – Wskaźnik kształtu
PN-EN 1097-6:2002
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 6
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją
PN-EN 933-5
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej
zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub
łamania kruszyw grubych
PN-EN 933-9
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena
zawartości
drobnych cząstek – Badania błękitem metylenowym
PN-EN 1097-2
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody
oznaczania odporności na rozdrabnianie
PN-EN 1097-5:2001
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 5:
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją
PN-EN 13285
Mieszanki niezwiązane – wymagania`
PN-EN 13286-1
Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym .
Część 1 Metody badań dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gęstości i
wilgotności – Wprowadzenie i wymagania ogólne
PN-EN 13286-2
Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym .
Część 2. Metody badań dla ustalonej laboratoryjnie gęstości i wilgotności –
Zagęszczenie aparatem Proctora.
PN-EN 13286-46

Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym .
Część 46. Metody badań dla określenia nośności, kalifornijski wskaźnik
nośności CBR, natychmiastowy wskaźnik nośności i pęcznienia liniowego
PN-EN 1367-1
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych – Część 1:Oznaczanie mrozoodporności
PN-EN 1367-3
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej
metodą gotowania
PN-EN 1744-1:2000
Badania chemicznych właściwości kruszyw -- Analiza chemiczna
PN-S-02205:1998
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-S-06102:1997
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
BN-64/8931-04
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
BN-77/8931-12
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
W zależności od zastosowanego kruszywa -normy przywołane w WT -4
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, Politechnika Gdańska 2012.
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SST .01.02.3 - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ ORAZ NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ




Nawierzchnia z kostki betonowej
Nawierzchnia z płyty betonowej ażurowej przerośniętej trawą
Nawierzchnia bezpieczna z tworzyw sztucznych

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki betonowej i kamiennej z podsypką, nawierzchni z płyt
betonowych i kamiennych z podsypka oraz nawierzchni bezpiecznych z piasku i żwiru luźnego, w ramach
projektu:

Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego na przedmieściu Oławskim we Wrocławiu,
znajdującego się w obrębie ulic: Brzeska - Świstackiego - Więckowskiego

1.2. Zakres stosowania ST
Zakres stosowania ST jest zgodny z ustaleniami punktu 1.2. SST-00.0. „Wymagania” ogólne”.punkt 1.2.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem:
- Nawierzchni z kostki betonowej 8x10x20 cm, prostokatnej, gładkiej bez fazy, w kolorze grafitowym lub
czerwonym z podsypką cementowo-piaskową - np. kostka Prostokąt, f-my Polbruk lub równoważne
- Nawierzchni z płyty betonowej ażurowej 10x50x50cm, w kolorze szarym (układ w formie
nieregularnych owalnych kamieni) z podsypką cementowo-piaskową, ze spoinami przerośnietymi
trawą – np. płyta Kamień Sjeneński f-my Bruk-bet lub równoważne
- Nawierzchni bezpiecznej z tworzywa sztucznego
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia z kostki kamiennej lub betonowej, z płyt kamiennych lub betonowych albo nawierzchnia
żwirowa mineralna - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek kamiennych bądź
betonowych, płyt kamiennych bądź betonowych lub odsiewek z przemiału skał.
1.4.2. Nawierzchnia bezpieczna – nawierzchnia amortyzująca upadek, o parametrach zgonych z normą PNEN z grupy 1176 i 1177:2009,
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST00.0 “Wymagania ogólne” pkt 1.4.
2. MATERIAŁY
2.1. Kostka betonowa 8x10x20 cm, gładka bez fazy
Zaprojektowano kostkę betonową 8x10x20 cm bez fazy, powierzchnia gładka, w kolorze grafitowym i
czeronym, spełniająca wymogi normy PN-EN 1338:2003/AC:2006, np. kostka betonowa Prostokąt, f-my
Polbruk
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. Krawędzie
powierzchni prostopadłych mogą być skośne lub zaokrąglone a ich wymiary poziome i pionowe nie mogą
być większe niż 2mm ( większe fazy muszą być deklarowane przez producenta a wyrób określony jako
„fazowany”)
Wklęśnięcia i wypukłości nie powinny przekraczać w zależności od wymiaru kostki: dla dł. 30cm (– max
wypukłość 1,5mm; max. wklęsłości 1,0mm) , dla dł. 40cm (odpowiednio 2,0 mm i 1,5mm)
Tolerancje wymiarów nominalnych kostek wynoszą:
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 na długości
± 3 mm, dla h≥ 10cm
± 2mm, dla h ≤10cm
 na szerokości ± 3 mm, dla h≥ 10cm
± 2mm, dla h ≤10cm
 na grubości
± 4 mm. dla h≥ 10cm
± 3mm, dla h ≤10cm
W przypadku kostek o kształcie nie prostokątnym, odchyłki stosowane dla innych wymiarów winien podać
producent.. Maksymalne dopuszczalne różnice pomiędzy pomiarami dwóch przekątnych prostokątnej
kostki , której dł. przekracza 30cm wahają się w granicy 3-5 mm w zależności od klasy kostki. Należy
przyjąć klasę 2 (K) w przypadku zastosowania kostki prostokątnej.
Kostki nie mogą zawierać azbestu
Cechy fizykomechaniczne kostek winny być określone zgodnie z poszczególnymi załącznikami normy PNEN 1338 i powinny posiadać:
- odporność na warunki atmosferyczne (odporność na zamrażanie i rozmrażanie – klasa 3-D)
- wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu (T nie powinna być mniejsza niż 3,6 MPa)
- odporność na ścieranie - klasa 4-I
- odporność na poślizg) – zadawalająca
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę.
2.2. Płyty betonowe
Płyty betonowe ażurowe 10x50x50cm, w kolorze szarym - płyty utworzone z nieregularnych owalnych
kamieni związanych ze sobą systemem połączeń. Zadaniem tych połączeń jest zachowanie odpowiednich
odległości między poszczególnymi kamieniami, nie zaś przenoszenie obciążeń,
Płyty powinny spełniać wymagania normy PN-EN 1339.
Krawędzie powierzchni prostopadłych mogą być ścięte skośnie lub zaokrąglone, przy czym wymiary
zaokrąglenia w poziomie nie mogą być większe niż 3mm – mikrofaza.
Wymiary płyt:
 50x50cm: gr. 10 cm
Tolerancje wymiarowe i powierzchni powinny być zachowane zgodnie z normą.
Cechy fizykomechaniczne płyt betonowych powinny być określone zgodnie z poszczególnymi załącznikami
normy PN-EN 1339. Należy określić:
- odporność na warunki atmosferyczne (odporność na zamrażanie i rozmrażanie z udziałem soli
odladzających-klasa 3 –D)
- wytrzymałość na zginanie (min. wytrzymałość charakterystyczna na zginanie – 5 Mpa, minimalna 4,0
Mpa )
- odporność na ścieranie, klasa 4-I: w zależności od metody badania: poniżej 18000mm3/5000m2 lub
poniżej 20mm
- odporność na poślizg, trwałość - zadawalająca
- nasiąkliwość –klasa 2-B (poniżej lub równa 6%).
- klasa obciążenia niszczącego – 110 (charakterystyczne obciążenie niszczące 11kN) – dla płyt gr. 8 cm i
140 (14kN) dla płyt o gr. 12cm
Geometria płyt betonowych musi być zgodna z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej.
Kolorystyka płyt powinna odpowiadać dokumentacji projektowej.
Zabarwiony może być cały element lub tylko warstwa ścieralna.
Górna powierzchnia betonowych płyt brukowych nie powinna wykazywać wad, takich jak rysy lub odpryski.
W przypadku dwuwarstwowych płyt betonowych nie dopuszcza się występowania rozwarstwienia, tzn.
rozdzielenia między warstwami.
Górna powierzchnia płyty betonowych powinna posiadać specjalną teksturę – wierzchnia warstwa powinna
być ścierana poprzez piaskowanie/ śrutowanie w celu odkrycia nieco zmatowionego drobnoziarnistego
kruszywa szlachetnego. W wyniku piaskowania powierzchnia ma szorstki , jednorodny i antypoślizgowy
charakter. Następnie dla wygładzenia i poprawy estetyki oraz walorów eksploatacyjnych, w tym m.in.
zmniejszenia podatności na zabrudzenia, stosowane jest satynowanie poprzez szczotkowanie a następnie
powlekanie powierzchni wyrobów środkami polimerowymi. Pierwsze powlekanie ma charakter gruntujący,
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pozwala na penetrację środka w strukturę wierzchniej warstwy powierzchni oraz jej trwałe powiązanie.
Kolejne, umożliwiają uzyskanie szczelnej, zamkniętej powierzchni wyrobu, odpornej na przenikanie
różnorodnych płynów. Nie dopuszcza się płyt z górna warstwą płukaną.
Powierzchnia licowa płyt musi posiadać powłokę ochronną, aplikowaną w trakcie procesu technologicznego
w zakładzie produkcyjnym i utwardzaną pod promiennikami podczerwieni. Powłoka ochronna powinna
zapewniać zmniejszenie wchłaniania i przylegania zanieczyszczeń, umożliwiać usuwanie trudnych
zanieczyszczeń (np. guma do żucia), trwale intensyfikować i stabilizować kolorystykę, chroniąc przed
wpływami czynników atmosferycznych i promieniowaniem UV”.
Płyty betonowe 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.
2.3. Nawierzchnia bezpieczna z tworzyw sztucznych - granulaty
Nawierzchnię bezpieczną z tworzyw sztucznych należy wykonać z dwóch warstw:
- dolna warstwa amortyzująca, wykonana jest z różnokształtnego granulatu SBR o frakcji 2-6 mm
pochodzącego z recyklingu odpadów na bazie różnych kauczuków, wymieszanego z odpowiednią
proporcją kleju poliuretanowego grubości 5,0 cm. Dolna warstwa nawierzchni nie jest zagęszczana,
dzięki czemu na jej powierzchni powstają wolne przestrzenie nadające jej odpowiednie właściwości
amortyzujące oraz pozwalające na ścisłe połączenie jej z warstwą właściwą.
- górna warstwa właściwa wykonana jest z różnokształtnego, kolorowego granulatu EPDM Virgin z
produkcji pierwotnej o frakcji 1-3,5mm, pochodzącego z mieszanki na bazie kauczuków typu EPDM,
barwionego w różnokolorowych masach pod wysokim ciśnieniem, wymieszanego z odpowiednią
proporcją kleju poliuretanowego, o grubości 1,0 cm.
Górna warstwa nawierzchni powinna być antypoślizgowa, odporna na czynniki zewnętrzne
(temperatura, deszcz, śnieg) oraz mieć większą odporność na ścieranie. Warstwa z granulatu EPDM
jest zagęszczana i wypełnia wolne przestrzenie w warstwie z granulatu SBR, łącząc obie warstwy
trwale ze sobą.
NIE DOPUSZCZA SIĘ GRANULATU EPDM BARWIONEGO POWIERZCHOWNIOWO JAK I
WIERZCHNIA WARSTWA Z GRANULATU EPDM NIE MOŻE BYĆ MALOWANA WSZELKIEGO
RODZAJU FARBAMI.
Grubość dolnej warstwy wynosi 5,0 cm, grubość górnej warstwy wynosi 1,0 cm. Całkowita grubość
nawierzchni z tworzywa wynosi 6,0 cm i powinna posiadać certyfikat zgodności z normami PN-EN 1176 i
PN-EN 1177 .
2.4. Mieszanka ziemna pod trawiastą spoinę między kostkami betonowymi
Spoinę pomiędzy kostkami betonowymi zasypać substratem będącym mieszanką piasku (30%), gleby
żyznej ogrodowej (50%) i torfu (20%), a następnie obsiać mieszanką trawy lub innych roślin wg wskazań PW
szaty roślinnej
2.5. Podsypka i zaprawa
Do nawierzchni których spoiny wypełnione są kruszywem , jako podsypkę można zastosować kruszywo
drobne 0-5mm (np. miał kamienny). W przypadku spoin wypełnionych zaprawą, podsypka powinna być
piaskowo - cementowa. W tym przypadku jako podsypkę można zastosować mieszankę betonową o
wytrzymałości na ściskanie równej wytrzymałości podbudowy na której będzie układana kostka, jeżeli
uziarnienie betonu pozwoli na dogęszczenie kostki.
a) Piasek
Piasek 0/2 (z naturalnych kruszyw łamanych) na podsypkę powinien spełniać wymagania jednej z
wybranych norm PN-EN 13242:2004, PN-EN 13139:2003 ( kategoria kruszywa 3), PN-EN 13043:2013 lub
PN-EN 12620.
W przypadku gdy Wykonawca chce użyć piasek kopany nie normowy – Inżynier może dopuścić go do
wbudowania do zabruków powierzchni nieobciążonych ruchem lub narażonych na ruch na podstawie
orzeczenie jakości kruszywa.
Piasek taki powinien mieć wskaźnik piaskowy co najmniej 40, nie posiadać zawartości części organicznych
powyżej 2%,zawartośc nadziarna powyżej 2mm nie więcej niż 15%m/m i części pyłowych nie więcej niż
10% m/m.
b) Cement
Cement na podsypkę powinien być cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niż CEM 32,5 R (I lub II)
odpowiadający wymaganiom PN-EN-197-1:2002.
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c) Kruszywo 0/5
Kruszywo powinno spełniać wymagania jednej z norm wymienionych w pkt. a).
W związku z tym że w większości przypadków miał kamienny jest często produktem ubocznym (odsiewem
lub z kruszenia nadziarna) przesiewu, nie rzadko materiał ten jest sprzedawany jako „poza klasowy” lub
„poza normowy” W związku z powyższym dopuszcza się zastosowanie kruszywa na podstawie
orzeczenia jakości kruszywa bądź deklaracji producenta pod warunkiem że zostaną spełnione i
udokumentowane poniższe wymagania:
- - zawartość nadziarna nie więcej niż 20%
- - wskaźnik piaskowy wyższy niż 40
- - zawartość zanieczyszczeń obcych –poniżej 0,5%
- -zawartość zanieczyszczeń organicznych – barwa nie ciemniejsza niż wzorcowa
- -zawartość cząstek mniejszych niż 0,075mm –poniżej 15% a cząstek mniejszych niż 0,02 – nie więcej
niż 3%
- - wodoprzepuszczalność - większa niż 8 m/d
d) Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa może być zaprawą gotową lub przygotowaną na miejscu budowy w zależności od
wymaganej wytrzymałości na ściskanie.
Zaprawa powinna spełniać wymagania normy PN-B-10104:2005 lub innej normy bądź aprobaty, jeżeli
Wykonawca stosował zaprawy z powodzeniem na innych budowach, przy czym powinien przedstawić
Inżynierowi odpowiednie dokumenty potwierdzające fakt wbudowania oraz cechy materiałowe zgodne z
innymi normami lup aprobatami.
Materiały składowe zaprawy powinny być zgodne z wymienionymi w PN-B-10104:2005 normami lub z
normami wymienionymi w pkt a).
Do wypełniania spoin w kostce po której odbywa się ruch należy użyć zaprawy cementowej której
wytrzymałość na ściskanie wynosi co najmniej 30 MPa, natomiast na powierzchni skarp i zadruków
nieobciążonych co najmniej 15 MPa (co odpowiada mniej więcej C/A 1:2 mierzonej objętościowo). Zaprawa
do wymurowania murka powinna dopowiadać marce M5.
Czas zachowywania właściwości roboczych nie powinien być krótszy niż 2h. Konsystencja świeżej zaprawy
powinna być tak dobrana, aby można było uszczelnić boki ścieku przed wylewaniem zaprawy ze spoin oraz
wykonać uzupełnienie spoin.
Do zaprawy można stosować wodę zarobową np. destylowaną lub dejonizowaną lub wodę z sieci
wodociągowej pod warunkiem że będzie wolna od zanieczyszczeń. Inżynier ma prawo zażądać wykonania
lub potwierdzenia badań wody użytej przy budowie całej drogi, jeżeli uzna że pochodzi z wątpliwego źródła.
e) Podsypka piaskowo-cementowa
Podsypka piaskowo-cementowa powinna charakteryzować się współczynnikiem wodnocementowym dla
od 0,20 do 0,25, a wytrzymałość na ściskanie R7= 10 MPa, R28= 15 MPa.
2.1.3 Woda
Woda użyta do pielęgnacji betonu lub wykonania zapraw powinna pochodzić z sieci wodociągowej.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.
3.2. Sprzęt
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu:
 do zagęszczenia podsypki i kostki: wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych i mechanicznych
 sprzęt do przewozu materiałów: ładowarki z widłami, ewentualnie wózki widłowe, koparki,
 przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody oraz
pomp do napełniania beczkowozów wodą
 łopaty, taczki, pasy, kleszcze, zawiesia, łomy, sprzęt brukarski ,
 betoniarek do przygotowania zapraw oraz podsypki cementowo-piaskowej –w przypadku
przygotowania na budowie.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.
4.2. Transport materiałów
-

-

-

W/w materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi pod warunkiem
zabezpieczenia ich przed zniszczeniem
Elementy wbudowywane należy układać na środkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy. Materiały 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.
Kostkę przewozi się luźno usypaną lub na paletach – w zależności od powierzchni kostki, rodzaju i
wymiarów.
Kruszywa należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami,
nadmiernym wysuszeniem, zawilgoceniem oraz pyleniem podczas przewozu.
Transport cementu i betonu powinien się odbywać w samochodach zamkniętych lub pod przykryciem
w celu ochrony przed rozpylaniem, przesuszeniem bądź zawilgoceniem – w zależności od warunków
atmosferycznych.
Bloczki powinny znajdować się na paletach, spięte taśmami lub owinięte folią.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST00.0 “Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podbudowy
Warunki wykonania podbudowy powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w odpowiednich ZT-01.3.2
5.3. Podsypka
Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej gr. 8 cm stosować podsypkę cementowopiaskową w stosunku 1:2. Grubość podsypki po zagęszczeniu 3 cm .
5.4. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej i płyt betonowych
Kostkę lub płyty układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między
kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety
nawierzchni gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki,
szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu
szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania ułożonej nawierzchni
z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku
środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych
kostek brukowych nie wolno używać walca.
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię.
5.4. Wykonanie nawierzchni z tworzyw sztucznych
Nawierzchnia z tworzyw sztucznych może być instalowana wyłacznie przez wykwalifikowanych i
autoryzowanych przez producenta instalatorów. Mieszanie składników nawierzchni odbywa się w miejscu jej
wbudowania przy użyciu specjalistycznej mieszarki. Nawierzchnia powinna być instalowana w czasie pogody
bezdeszczowej w temperaturach powietrza i podłoża od +5 do +25 stopni Celsjusza.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
· Rodzaj i zakres badań dla kostek kamiennych powinien być zgodny z wymaganiami wg PN-EN 1342:2001
Dopuszcza się stosowanie innych norm zgodnie z uwagą zamieszczoną na końcu specyfikacji
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6.3. Badania w czasie robót
1.Sprawdzenie podłoża, podbudowy z kruszywa określono w poszczególnych specyfikacjach
dotyczących: wykonania koryta , ułożenia podbudowy z kruszywa
- Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na
stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową co do grubości 3cm po zagęszczeniu Dopuszczalne
odchylenia w grubości podsypki nie mogą przekraczać ± 0,5 cm.
- Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni chodnika polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z
dokumentacją projektową oraz wymaganiami ujętymi w niniejszej specyfikacji.
Przy pracach związanych z ułożeniem nawierzchni z kamiennych kostek należy sprawdzić szerokości spoin,
prawidłowości ubijania (wibrowania), wypełnienie spoin, sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor
nawierzchni jest zachowany.
- Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
Częstotliwość i zakres badań cech geometrycznych nawierzchni
Lp.

Wyszczególnienie badań i
pomiarów

Minimalna częstotliwość
badań i pomiarów

Tolerancja w stosunku do
dokumentacji projektowej

-zachowanie spadku wynikowego z ± 0,5%.
nawierzchni istniejącej do której następuje
dowiązanie
nie mogą przekraczać +1 cm i
-2 cm.
Wg Inżyniera budowy lecz nie rzadziej niż
1 raz /400m2 nawierzchni lub 1 raz na
100mb + w charakterystycznych punktach
niwelety– pomiar niwelacyjny lub/ i łatą 4
metrową
co 100 m i w charakterystycznych przesunięcie osi w planie nie
więcej niż 5cm
punktach niwelety

1

Spadki poprzeczne

2

Rzędne wysokościowe

3

Ukształtowanie osi w planie

4

Szerokość nawierzchni

co 100m

mniej niż ± 5 cm

5

Grubość podsypki

co 100m

nie powinny przekraczać ±1cm

Nierówności podłużne

co 100m lub 1 raz na 400m2 powierzchni

mniej niż 1,0 cm – pomiar 4
metrową łatą

- 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 dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na każde
150 do 300 m2 nawierzchnii w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%.
- Sprawdzenie równoległości spoin należy przeprowadzać za pomocą dwóch sznurów napiętych wzdłuż
spoin i przymiaru z podziałką milimetrową. Dopuszczalne odchylenie wynosi ± 1 cm.
- Sprawdzenie szerokości spoin należy przeprowadzać przez usunięcie spoin na długości około 10 cm w
trzech dowolnych miejscach na każde 200 m2 chodnika i zmierzenie ich szerokości oraz wypełnienia.
- Sprawdzenie wiązania kostki wykonuje się wyrywkowo w kilku miejscach przez oględziny nawierzchni
- Ubicie kostki sprawdza się przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokości 15 cm ubijaka o masie
25 kg na poszczególne kostki. Pod wpływem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno być
dostrzegane.
· Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem
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Nierówności podłużne nawierzchni nie powinny przekraczać 1,0 cm.
· Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.
· Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać
+1 cm i -2 cm.
· Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm.
· Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm.
· Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm.
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady wykonania przedmiaru i obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka przedmiarowa i obmiarowa
Jednostką przedmiarową i obmiarową robót związanych z wykonaniem
· nawierzchni: z kostki kamiennej i betonowej oraz z tworzyw sztucznych jest 1m2
· obrzeża betonowego i z tworzyw sztucznych jest 1mb
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PŁATNOŚĆ I ROZLICZENIE ROBÓT TOWARZYSZĄCYCH I TYMCZASOWYCH
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
Koszty robót towarzyszących i tymczasowych ujęto w n/w cenach jednostkowych poszczególnych
elementów rozliczeniowych.
9.2. Cena jednostki obmiarowej .
Cena wykonania 1 m2 ułożenia nawierzchni z kostki granitowej i betonowej gr 8cm obejmuje:
· prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
· oznakowanie robót,
· zakup i dostarczenie materiałów
· ułożenie i zagęszczenie podsypki,
· ułożenie i ubicie kostki,
· wypełnienie spoin, oczyszczenie
· pielęgnację nawierzchni,
· przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej
Cena wykonania 1 mb obrzeża obejmuje:
· prace pomiarowe i przygotowawcze,
· dostarczenie materiałów,
· wykonanie wykopu pod ławę wywóz materiału z wykopu na składowisko + koszty składowania zgodnie z
założeniami D 00.00.00,
· ew. wykonanie szalunku,
· wykonanie ławy,
· pielęgnację betonu i ew. rozbiórkę szalunku,
· wykonanie podsypki,
· ułożenie obrzeża betonowego
· przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,
· uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-EN13755:2002 Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą
2. PN-EN12371:2002 Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią
3. PN-EN1926:2001 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie
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4. PN-EN14157:2005 Kamień naturalny. Oznaczanie odporności na ścieranie
5. PN-EN12372:2001 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie
6. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
7 BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
8 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
9 PN-S-02205:1998 Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
10 PN-EN206-1:2003 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
11 PN-EN13043:2004 Kruszywo do mieszanek bitumicznych powierzchniowych utrwaleń
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
12 PN-EN12620:2004 Kruszywa do betonu
13 PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
14. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesów produkcji betonu
15 PN-EN-197-1:2002 Cement . Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku
16 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
17 PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne
18 PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
19 BN-86/6747-06 Elementy płytowe z kamienia naturalnego. Płyty posadzkowe zewnętrzne i wewnętrzne
Uwaga
W przepisach związanych podano normy aktualne oraz normy wycofane
W przypadku braku pełnych wymagań dla materiałów w normach aktualnych, można posłużyć się normami
wycofanymi i odwrotnie, jeżeli nie są sprzeczne ze sobą co do treści, bo takim przypadku normy aktualne
należy traktować jako dokumenty nadrzędne.
W pierwszej kolejności należy stosować normy przywołane w dokumentacji projektowej.
Wszelkie wątpliwości dotyczące wymagań normowych należy omówić z Inżynierem Budowy.
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SST .01.02.4 – KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych ułożeniem krawężników i obrzeży w ramach zadania:

Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego na przedmieściu Oławskim we Wrocławiu,
znajdującego się w obrębie ulic: Brzeska - Świstackiego - Więckowskiego

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument umowy przy realizacji robót wymienionych
w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
ustawieniem:
- krawężników betonowych drogowych, najazdowych (15x22) na ławie betonowej z oporem,
- obrzeży (oporników) granitowych (8x25) na ławie betonowej z oporem oraz podsypce piaskowej
- obrzeży (oporników) z palisady betonowej (11x20x100) w ławie betonowej z oporem oraz
podsypce piaskowej
1.4. Określenia podstawowe
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w
ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi są:
 krawężniki betonowe najazdowe
 obrzeża betonowe
 palisady betonowe
 piasek do zapraw piasek na podsypkę,
 cement do zaprawy,
 ew. zaprawa cementowa gotowa,
 woda,
 beton o klasie wytrzymałości na ściskanie podanej w dokumentacji projektowej do wykonania
ławy pod krawężniki i obrzeża
 styropian, masa bitumiczna zalewowa, papa asfaltowa lub inna wkładka elastyczna do
wykonania dylatacji.
2.3. Krawężniki i obrzeża betonowe
Krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100cm, gatunek I z betonu klasy B30 (C25/30), kolor jasnoszary
Obrzeża betonowe 8x25x100cm, gatunek I z betonu klasy B30 (C25/30), kolor jasnoszary
Zastosowane krawężniki i obrzeża powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03 "Prefabrykaty
budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i
obrzeża chodnikowe", ponadto:
- nasiąkliwość betonu w krawężniku nie powinna być większa niż 4%,
- ścieralność na tarczy Boehmego – 3 mm,
- mrozoodporność po 150 cyklach:
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- ubytek masy poniżej 5%
- spadek wytrzymałości poniżej 20%
- wodoszczelność W8
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników :
- długość - +8 mm,
- szerokość i wysokość - +3 mm.
Powierzchnie krawężników i obrzeży betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze
z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
2.4. Obrzeża z prefabrykatów betonowych - palisad
Należy stosować palisady betonowe, prefabrykowane, w kolorze jasnoszarym, których wymiary są zgodne z
podanymi w tablicy 1.
Tablica 1. Wymiary palisad
Rodzaj
palisady

l

Wymiary - cm
b

h

Hestra

20

11

100

Dopuszczalne odchyłki wymiarów palisad podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów palisad
Rodzaj
wymiaru

Dopuszczalna odchyłka, mm

l

±8

b, h

±3

Gatunek 1

Powierzchnie palisad powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości
podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia palisad
Rodzaj wad i uszkodzeń
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm
Szczerby
ograniczających
powierzchnie
i uszkodzenia
górne (widoczne po zabudowaniu)
krawędzi i naroży ograniczających pozostałe
powierzchnie:
liczba, max

Dopuszczalna wielkość
wad i uszkodzeń
Gatunek 1
2
niedopuszczalne

2

długość, mm, max

20

głębokość, mm, max

6

2.5. Materiały do zapraw, dylatacji, w-wy odcinającej
- Gotowe zaprawy na bazie cementu, mrozoodporne wg ustaleń z Inspektorem nadzoru o wytrzymałości na
ściskanie (28 dni) co najmniej równej 15 MPa.
- Cement do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem klasy nie mniejszej niż 32,5 R ( mogą
być CEM I lub II 32,5 ) odpowiadający wymaganiom PN-EN-197-1.
- Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008lub woda pitna z sieci wodociągowej,
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- Piasek do zapraw powinien odpowiadać wymaganiom jednej z norm PN-EN 13242, PN-EN 13139 lub wg
innych norm dla kruszyw) przy czym zawartość pyłów nie powinna przekraczać 3% ,
- Piasek na warstwę odcinającą -jw. przy czym zawartość pyłów nie powinna przekroczyć 6%
- Wkładki styropianowe, masa zalewowe lub inne materiały elastyczne do wypełnienia dylatacji ław,
zaproponowane przez Wykonawcę posiadające aprobatę techniczną i deklaracje właściwości użytkowych.
2.6. Materiały na ławy
Do wykonania ław betonowych należy stosować odpowiednio betony o klasie podanej w dokumentacji
Klasa ekspozycji X0 o konsystencji odpowiadającej gęsto plastycznej (S1 lub V1-V2), wymiar
największego ziarna nie większy niż 16mm wg PN-EN 206-1. Kruszywo do betonu wg
wg PN-EN 12620 kategorii:
- grube Gc90/15, f4, F2, Sr40,
- drobne GF85, zawartość pyłów do 3%.
Beton powinien być zakupiony i przywieziony z betoniarni wskazanej przez Wykonawcę.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:
1. wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.
2. sprzęt do przewozu materiałów: ładowarki z widłami, ew. wózki widłowe
3. łopaty, taczki, pasy, kleszcze, zawiesia, łomy, sprzęt brukarski
4. inny jeśli Wykonawca uzna za niezbędny do ustawienia krawężnika i obrzeży
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport krawężników, obrzeży, prefabrykatów.
W/w materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi, ułożone pionowo na paletach.
Materiały 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.
4.3. Transport pozostałych materiałów
Transport cementu i betonu powinien się odbywać w samochodach zamkniętych lub pod
przykryciem w celu ochrony przed rozpylaniem, przesuszeniem bądź zawilgoceniem – w zależności od
warunków atmosferycznych.
Piasek można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami oraz pyleniem.
5. WYKONANIE ROBÓT5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod ławy i poszczególnych warstw podbudowy
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co
najmniej 1,0.
Na przygotowanym podłożu należy ułożyć i zagęścić warstwę odcinającą z piasku o grubości podanej w
dokumentacji technicznej. Rozmieszczenie szpilek powinno umożliwić naciąg linek.
5.3. Wykonanie ław
Ławy z oporem należy wykonać zgodnie z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej.
Ustawianie krawężników lub obrzeży należy wykonać jednocześnie z wykonaniem ławy. Beton rozścielony w
szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany i zagęszczony warstwami.
Przy ułożeniu betonu pod krawężniki należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne o szer. 2 cm
wypełnione przekładkami ze styropianu (wys. do 1/3 wysokości ławy, styropian ułożony na całej szerokości
ławy) . Wypełnienie szczelin dylatacyjnych można wykonać z innego materiału elastycznego (np. zalewy
bitumiczne na gorąco lub zimno ). Szalunek można wykonać z desek, akr lub innych.
Warstwę wyrównawczą wykonuje się w jednej warstwie.Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu
mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć
prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. Ostatnie 3-4 cm powinno być na tyle luźne aby móc
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ustawić i dobić krawężnik lub obrzeże.
Wilgotność mieszanki betonu podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z
tolerancją +/-2% jej wartości.
Ławę należy pielęgnować w zależności od warunków atmosferycznych;
- przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego lub geowłókniną, ułożoną
na zakład co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr,
- przykrycie matami lub włókninami i spryskiwanie wodą przez okres 7 do 10 dni,
- przykrycie warstwą piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni.
- polewanie wodą przez 7-10 dni
Można zastosować inne zabezpieczenia po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.
5.4. Ustawienie krawężników
5.4.1. Zasady ustawiania krawężników
Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) krawężników podano w dokumentacji
projektowej.
Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się jednocześnie z wykonaniem ławy betonowej.
W przypadku ułożenia warstwy asfaltowej na styku z obrzeżem lub krawężnikiem, należy zastosować
szczelinę wypełnioną materiałem elastycznym. O tego typu połączeniach szczegółowo opisano w odrębnej
ST.
Spoiny dylatacyjne między krawężnikami powinny znajdować się w linii dylatacji ławy. Wypełnienie szczelin
w tym miejscu należy wykonać za pomocą wysokoplastycznej i wysokowytrzymałej masy syntetycznej.
Szerokość spoiny dylatacyjnej powinna wynosić 1-1,2 cm.
Nie należy układać krawężników w temp. poniżej 5 stopni Celsjusza.
5.4.2 Wypełnianie spoin
Krawężniki należy układać na styk a spoiny krawężników nie mogą przekraczać szerokości 1cm.
Na odcinkach prostych nie ma potrzeby ich wypełniania. Na łukach o promieniach poniżej 12 m zastosować
krawężniki łukowe. W przypadku promieni większych można zastosować krawężniki cięte na miejscu
budowy (max dł. krawężnika 0,50 m ), spoiny między krawężnikami (na łukach nie powinny przekraczać
1,5 cm) – należy wypełnić zaprawą syntetyczną na bazie cementu o wysokiej wytrzymałości na ściskanie i
mrozoodporności (odkształcalność minimum 25%). Kolor zaprawy powinien odpowiadać barwie
krawężników.
Spoinowanie należy również wykonać na łukach i na odcinkach prostych w miejscu gdzie przechodzi
dylatacja, jeśli ta pokrywa się w linii prostej ze spoiną między krawężnikami. Spoiny przed wypełnieniem
zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą z dodatkiem 1 % cementu ( objętościowo).
Po wypełnieniu spoin, krawężniki należy oczyścić.
W obu przypadkach do wypełniania spoin można zastosować materiały gotowe odporne na zmiany
temperatury, o dobrej przyczepności i odpowiednio wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne po
uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.
W przypadku układania krawężników tzw. najazdowych należy układać je ze spoiną 5mm i nie należy
wypełniać ich zaprawą.
5.5. Ustawienie obrzeży
5.5.1. Zasady ustawiania obrzeży
Obrzeża ustawić ze „światłem” podanym w dokumentacji projektowej. Po zakończeniu prac opór i ławę
należy pielęgnować w zależności od warunków atmosferycznych: przysypanie piaskiem i nawilżanie w
okresie upałów; przykrycie geowłókniną lub innym materiałem w okresie zimowym. Nie należy układać
obrzeży w temp. poniżej 5 stopni Celsjusza.
5.5.2 Wypełnianie spoin
Spoiny nie powinny przekraczać 5 mm. Przy szczelinie większej niż 0,5 (np. przy łukach )zastosować
wypełnienie analogiczne jak przy krawężniku. W przypadku gdy obrzeża nie będą narażone na nacisk kół
samochodowych, można zastosować zaprawę cementowo-piaskową 1:3. Spoiny przed wypełnieniem
zaprawą trzeba oczyścić na pełną głębokość i zmyć wodą z 1% dodatkiem cementu (objętościowo).
Spoiny muszą być wypełnione na pełną głębokość.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
Poniżej podano zalecane kontrole i badania materiałów oraz kontrolę wykonanych robót.
Oznacza to, że o rodzaju, sposobie, częstotliwości i/ lub konieczności przeprowadzonych badań decyduje
Inspektor nadzoru
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
6.2.1. Badania elementów betonowych
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić wyniki badań materiałów
(wg dokumentów dostarczonych przez producenta) oraz deklaracje właściwości użytkowych przeznaczonych
do ustawienia krawężników betonowych, obrzeży Inspektorowi do akceptacji.
Sprawdzenia wyglądu zewnętrznego, kształtu i wymiarów prefabrykatu Wykonawca dokonuje we własnym
zakresie. Inspektor również może przeprowadzić kontrolnie ocenę dostarczonych na budowę materiałów.
6.3. Badania w czasie robót
Poniżej podano minimalny zakres badań, które powinny być przeprowadzone podczas trwania robót.
O konieczności, rodzaju i częstotliwości badań decyduje Inspektor nadzoru.
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę
Zagęszczenie podłoża pod ławę powinno być zgodne z pkt 5.2. z częstotliwością 1 raz na 200mb. Nie ma
potrzeby sprawdzenia zagęszczenia, jeżeli podłoże jest przygotowane dla całego koryta drogowego.
6.3.2. Sprawdzenie ław i ustawienia prefabrykatów
Przy wykonywaniu ław badaniu powinny podlegać:
- Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.
Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne
odchylenia mogą wynosić  1 cm na każde 100 m ławy.
b) Wymiary i zagęszczenie ławy.
Wymiary i zagęszczenie ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m
ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą:
dla wysokości  10% wysokości projektowanej,
dla szerokości  10% szerokości projektowanej.
Przy ustawianiu krawężników i obrzeży należy sprawdzać:
8
dopuszczalne odchylenia linii elementów betonowych w poziomie od linii projektowanej, które wynosi
 2 cm na każde 100 m ( dla obrzeży  5 cm) ustawionego elementu,
9
dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny elementu betonowego od niwelety
projektowanej, które wynosi  2 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika (dla obrzeża  1 cm),
10
równość górnej powierzchni elementu betonowego, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch
punktach na każde 100 m elementu, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią
elementu i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm,
Badanie właściwości składników mieszanki betonowej jak i właściwości samej mieszanki należy do zadań
Producenta i winna być zgodna z PN-EN 206-1: 2003 i norm w niej powołanych.
W trakcie wbudowywania mieszanki Wykonawca powinien wykonać:
- oznaczenie wytrzymałości na ściskanie betonu -min. 3 próbki na 1km ułożonego elementu liniowego
wg PN-EN 12390-3:2001 i/lub wg PN-EN 12504-1:2001,
 badanie konsystencji wg PN-EN 12350-x:2001 – na żądanie Inspektora,
- oznaczenie nasiąkliwości betonu – w przypadkach wątpliwych,
- oznaczenie mrozoodporności – w przypadkach wątpliwych (np. gdy stosuje się beton z dodatkiem
popiołu, ponieważ popiół obniża mrozoodporność na działanie środków odladzających).
Inspektor może zadecydować o zaniechaniu prowadzenia badań kontrolnych mieszanki betonowej i betonu
jeśli uzna że:
- dokument dostawy z podanymi w niej informacjami jest wystarczający,
- zakres robót jest nieznaczny i nie ma wpływu na całość konstrukcji.
6.3. Wymagania dotyczące cech geometrycznych ławy z betonu
6.3.1. Zalecana częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje tablica niżej.
Lp.
1
2
3
4
7

Wyszczególnienie badań i
pomiarów
Szerokość
Równość podłużna ( łata 4m)
Równość poprzeczna (łata
4m)
Spadki poprzeczne*)
Grubość warstw

Zalecana minimalna częstotliwość
badań i pomiarów
2 razy na 100m
jw

2 razy na 100m

Tolerancja
w stosunku do projektu
+10 cm, 5 cm.
Nie powinny przekroczyć 1
cm
 0,5 %.
 1 cm,
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
Jednostki obmiarowe dla krawężnika, obrzeża, - 1m
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności i rozliczenia robót podano w ST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 9.
Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac związanych w wykonaniem zadania określonego w
przedmiotowej specyfikacji w tym czynności ujęte w ST, Dokumentacji Projektowej oraz dokumentach
umowy.
9.2. Zakres robót
Ustawienie 1m krawężnika kamiennego obejmuje:
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
-wykonanie koryta pod ławę, ułożenie ew. podsypki z piasku, zagęszczenie,
-wykonanie szalunku ( montaż i demontaż szalunku),
-wykonanie ławy i dylatacji,
-ustawienie krawężników
-pielęgnacja ław betonowych
-wypełnienie, wyczyszczenie krawężników po zalaniu spoin – nie dot. krawężników najazdowych,
-przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
Ustawienie 1m obrzeża kamiennego obejmuje następujący zakres robót:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
- zakup i dowiezienie materiału na budowę
- ew. wykonanie rowka, ułożenie podsypki z piasku
- montaż i demontaż szalunków, ułożenie ławy
- zagęszczenie odpowiednich warstw
- wbudowanie obrzeży i ich ew. spoinowanie
- obsypanie gruntem
- uprzątniecie terenu wykonywania robót
- przeprowadzenie pomiarów i badań podanych w ST
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-S-02205:1998
Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
PN-EN13043:2004 Kruszywo do mieszanek bitumicznych powierzchniowych utrwaleń
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu
PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.
PN-EN 1340 :2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań
PN-80/B-10021
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów
produkcji betonu
PN-EN-197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku
PN-EN 13139:2003 Kruszywo do zapraw
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PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania
PN-B-04481: 1988 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
PN-S-96013: 1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania
PN-S-96014: 1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod
nawierzchnię ulepszoną.
BN-68/8931-04
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
PN-EN12620:2004 Kruszywa do betonu
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów
produkcji betonu
PN-EN 12350-x
Badania Mieszanki Betonowej
Poszczególne części dotyczą:
1- pobieranie próbek
2-badanie konsystencji metodą opadu stożka
3- jw. lecz metodą Ve-Be
4- jw. lecz metodą oznaczenia stopnia zagęszczalności
5- jw. lecz metodą stolika rozpływowego
6- gęstość
7- badanie zawartości powietrza
PN-EN 12390-x
Badania betonu
Poszczególne części dotyczą
1- kształty i wymiary próbek
2- pielęgnacja próbek
3- wytrzymałość próbek na ściskanie
4- wymagania dla maszyn wytrzymałościowych
5- wytrzymałość próbek na zginanie
6- jw. lecz na rozciąganie
7- gęstość betonu
8- głębokość penetracji wody
PN-EN 12504Badania betonu w konstrukcjach. Odwierty rdzeniowe. Wycinanie, ocena i
1:2002
badanie wytrzymałości na ściskanie
BN-80/6775-03/01
BN-80/6775-03/04

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
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SST.02.01. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE ROBÓT INŻYNIERYJNYCH, Z WYJĄTKIEM
MOSTÓW, TUNELI, SZYBÓW I KOLEI PODZIEMNEJ
Kod CPV 45222000-9
POJEMNIKI I KOSZE NA ODPADY I ŚMIECI
Kod CPV 34928480-6

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące dostawy oraz
montażu półpodziemnych pojemników na odpady selekcjonowane oraz ścianek oporowych z prefabrykatów
żelbetowych typu L, w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.:

Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego na przedmieściu Oławskim we Wrocławiu,
znajdującego się w obrębie ulic: Brzeska - Świstackiego - Więckowskiego
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót objetych SST
Zakres robót związanych z montażem podziemnych pojemników na odpady segregowane obejmuje
następujący rodzaj robót:
a) montaż pojemników półpodziemnych:
 wykonanie wykopów pod montaż zbiorników na odpady komunalne
 wykonanie podbudowy pod pojemniki
 osadzenie stałych pojemników
 wykonanie obsypki z piasku i balastu z suchego betonu wraz zagęszczeniem
 montaż pojemników opróżnianych i obudowy pojemnikow stałych
 wyrównanie i wykończenie nawierzchni wokół pólpodziemnych pojemników
b) montaż ścianek oporowych
 wykonanie wykopów pod montaż ściankek oporowych i schody betonowe
 wykonanie podbudowy pod ścianki oporowe i schody betonowe
 osadzenie ścianek oporowych
 wykonanie obsypki wraz zagęszczeniem, wg opisów montażu ścianek oporowych zawartych w
dokumentacji projektowej
 wylanie schodów betonowych
 wyrównanie i wykończenie nawierzchni wokół ścianek oporowych i schodów
2. MATERIAŁY.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00.00.00, CPV
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt.2.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów i wyrobów
Wykonawca jest zobowiązany do:
- dostarczenia materiałów i wyrobów zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych
- stosowania materiałów i wyrobów produkcji krajowej lub zagranicznej, posiadających aprobatę
techniczną dpowiednich instytutów badawczych
- poinformowanie Inżyniera (Inspektora nadzoru) przed rozpoczęciem dostaw o proponowanych
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źródłach materiałów oraz uzyskania zgody Inżyniera
2.2. Prefabrykat stałego pojemnika podziemnego
Prefabrykat z twardego polietylenu PE-HD, wykonany zgodnie z normami europejskimi EN 13071, o wym.
zewnętrznych ø129,5cm (wymiar łącznie z pierścieniem kotwiącym) x 270,0 cm, o pjemności 3000 l,
wyposażony w pierścień kotwiący oraz pierścień górny ze stali nierdzewnej. Pojemnik posiada zamykaną
dużą pokrywę z ruchomą klapą wrzutową z polietylenu, wyposażoną w barierę przeciwzapachową oraz
pojedynczy hak do podnoszenia. Pokrywa i klapa w kolorze segregowanych odpadów, tj. czarny – odpady
zmieszane, żółty – plastiki, zielony – szkło, niebieski – papier. Pojemnik główny obudowany jest
obramowaniem z desek kompozytowych w kolorze grafitowym.
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2.3. Worek na odpady zmieszane i plastik do pojemnika podziemnego
Worek kontenerowy wielokrotnego użytku, podwójnie powlekany (worek zewnętrzny z płaskiej tkaniny PP
200+30g/m2, worek wewnętrzny z płaskiej tkaniny PP100+30 g/m2), szyty 4xna stronę, dno utworzone z
dłuższej części korpusu i zamykane przez system samodzielnego wiązania, złożony z dwóch pasków
szystych z każdej strony o szer. 60mm, ukształtowane w literę V, długość szwu 20 cm; taśmy do
podnoszenia o szer. 60mm szszywane 55/130, szwem HERAKLES, nićmi 5600dtex. Korpusy worków
połączone w górnej części. Worek o pojemności 3000 l, o wym. zewnętrznych ø120,0 x 240 cm i obciążeniu
roboczym do 1250kg, wyposażony w aluminiowy pierścień podtrzymujący. Worek powinien posiadać
certyfikat testów mechanicznych.
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2.4. Worek na szkło do pojemnika podziemnego
Worek kontenerowy wielokrotnego użytku na szkło, podwójnie powlekany (worek zewnętrzny z płaskiej
tkaniny PP 200+30g/m2, worek wewnętrzny z płaskiej tkaniny PP100+30 g/m2) + dodatkowo wzmocniony
wewnątrz trzecią warstwą gumową, szyty 4xna stronę, dno utworzone z dłuższej części korpusu i zamykane
przez system samodzielnego wiązania, złożony z dwóch pasków szystych z każdej strony o szer. 60mm,
ukształtowane w literę V, długość szwu 20 cm; taśmy do podnoszenia o szer. 60mm szszywane 55/130,
szwem HERAKLES, nićmi 5600dtex. Korpusy worków połączone w górnej części. Worek o pojemności 3000
l, o wym. zewnętrznych ø120,0 x 240 cm i obciążeniu roboczym do 1250kg, wyposażony w aluminiowy
pierścień podtrzymujący. Worek powinien posiadać certyfikat testów mechanicznych.
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2.4. Prefabrykaty ścianek oporowych

Zaprojektowano żelbetowe ścianki oporowe prefabrykowane L155/12 (różnica poziomów 1,08m) o
gr. 12 cm, przyjęto elementy dla obciążenia do 5kN/m2. Ścianki powinny spełniać następujące
parametry techniczne:
 wymiary: wys. min. 155cm, gr. 12 cm
 beton klasy C30/37, klasa ekspozycji XF4
 metoda produkcji: wibrowane, metoda ślizgowa

 klasa wytrzymałości na obciążenie naziomem – 5kN/m2
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST - 00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”
pkt 3.
4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST - 00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”
pkt 4.
Materiały i elementy powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu oraz zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego.
5. Wykonanie robót
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczna przy udziale środków, które zapewnią
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty fundamentowania i montażu
wyposażenia .
6. Kontrola jakości robót
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien
sprawdzić czy materiały posiadają atest wyrobu według punktu 2.1. niniejszej specyfikacji technicznej.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową dla montażu półpodziemnych pojemników na śmieci jest 1 szt.
8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami Inżyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne.
9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. wg ceny jednostkowej skalkulowanej
przez Wykonawcę. Cena jednostkowa obejmuje następujące czynności :
- dostawę i montaż pojemników półpodziemnych realizowanych wg projektu
- uporządkowanie miejsca robót
- wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez Inżyniera.
- gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań
Cena zwiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe.
10. Przepisy zwiazane
1/ PN– EN 13071-1:2008 - Unoszone pojemniki na odpady o pojemności do 5 000 l, opróżniane od dołu
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SST.03.01. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
URZĄDZENIA SPORTOWE I REKREACYJNE DOSTAWA I MONTAŻ
CPV 45212140-9
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące dostawy oraz
montażu wyposażenia w elementy małej architektury w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.:

Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego na przedmieściu Oławskim we Wrocławiu,
znajdującego się w obrębie ulic: Brzeska - Świstackiego - Więckowskiego
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót objetych SST
Zakres robót obejmuje dostawę i montaż następujących urządzeń:
1. ŁAWKA DREWNIANA Z OPARCIEM
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- ławki z oparciem, o wym. 60x190cm, konstrukcja stalowa ławki z profila zamknietego 80x80mm, malowana
w kolorze grafitowym (RAL7021), listwy siedziska i oparcia z drewna iglastego, lakierowanego w kolorze
orzech. Ławki mocowane wkrętami do stóp z obrzeża betonowego 8x25cm – 3 szt.
2. ŁAWKA BETONOWA BEZ OPARCIA

- ławki bez oparcia, o wym. 55x180x50cm, ławka betonowa z betonu B40, surowego, malowanego w
kolorze grafitowym (RAL7016) z listwami z drewna iglastego, impregnowanego i malowanego
natryskowo w kolorze orzech – 9 szt.
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3. KOSZ NA ŚMIECI

- kosze na śmieci, o wym. 43x46x80cm i poj. 70L, kosz z betonu odlewniczego piaskowanego w naturalnym
szarym kolorze, z wkładem z popielniczną ze stali ocynkowanej – 1 szt.
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4. STOJAKI ROWEROWE

- stojaki rowerowe, o wym. 6x80x110cm, ze stali ocynkowanej powlekanej piecowym lakierem proszkowym
w kolorze grafitowym RAL7021, montowany poprzez zabetonowanie elementów kotwiacych do stóp
fundamentowych z betonu C 16/20 o wym. 25x25x50 cm – 4 szt.
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4. SŁUPKI PARKINGOWE

- słupek betonowy stożek, o wym. 20/30cm, wys. 55cm z betonu płukanego, wykończenie grys granitowy w
kolorze jasnoszarym, kotwiony za pomocą kotwy stalowej do stopy betonowej 25x25x50cm – 5 szt.

5. OGRODZENIE METALOWE

PRZĘSŁO OGRODZENIA
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FURTKA
- ogrodzenie stalowe z gotowych przęseł ze słupkami stalowymi. Przęsło o wymiarze 5x220x110cm oraz
furtka o wym. 5x105x110cm wykonane są z profila zamkniętego i prętów stalowych kwadratowych,
malowane w kolorze czarnym. Słupki, w rozstawie co 2,14 m w osiach,
kotwione są w stopach
fundamentowych z betonu C16/20, o śr. 25cm, h=50cm, na 20 cm warstwie pospółki.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczace materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST–16.6.1.0.0 Kod
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów i wyrobów
Wykonawca jest zobowiązany do:
- dostarczenia materiałów i wyrobów zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych,
- stosowania materiałów i wyrobów produkcji krajowej lub zagranicznej, posiadających aprobatę
techniczną odpowiednich instytutów badawczych
- poinformowania Inżyniera (Inspektora Nadzoru) przed rozpoczęciem dostaw o
proponowanych źródłach materiałów oraz uzyskania zgody Inżyniera.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST - 00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”
pkt 3.
4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST - 00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”
pkt 4.
Materiały i elementy powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu oraz zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego.
5. Wykonanie robót
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczna przy udziale środków, które zapewnią
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty fundamentowania i montażu
wyposażenia .
6. Kontrola jakości robót
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien
sprawdzić czy materiały posiadają atest wyrobu według punktu 2.1. niniejszej specyfikacji technicznej.
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7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową dla wyposażenia zabawowego i terenowego jest 1 kpl.
8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami Inżyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne.
9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. wg ceny jednostkowej skalkulowanej
przez Wykonawcę. Cena jednostkowa obejmuje następujące czynności :
- dostawę i montaż wyposażenia rekreacyjnego realizowanych wg projektu
- uporządkowanie miejsca robót
- wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez Inżyniera.
- gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań
Cena zwiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe.
10. Przepisy zwiazane
1/ Norma europejska dotycząca wyposażenia placów zabaw i nawierzchni – PN-EN 1176-1 Część 1: Ogólne
wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
2/ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz. U. Nr 202, poz 2072, Dz. U. z dnia 29 kwietnia 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

