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ST-O WYMAGANIA OGÓLNE
CPV 45000000- 7

1. Wstęp
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST)
są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót
budowlanych związanych z wykonaniem remontu nawierzchni.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą
podstawę jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacjami Technicznymi.
Teren inwestycji położony jest w Malborku na działce nr 104/4 przy
ul. Poczty Gdańskiej. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
dotyczą robót związanych z wykonaniem wymiany nawierzchni.
1.4. Określenia podstawowe
Aprobata Techniczna - obowiązująca na wszystkie materiały
produkcji krajowej i importowane wbudowywane na trwałe do
konstrukcji. Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym do ustawy
"Prawo budowlane" wydanym przez Ministra Budownictwa i
Przemysłu Materiałów Budowlanych jednostką upoważnioną do
ich wydawania jest Instytuty Badawcze
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z
cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i
grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek
chemicznych.
Cegły i pustaki budowlane - elementy konstrukcyjne konstrukcji
murowych.
Przedmiar Robót – rozbicie robót na czynności podstawowe
konieczne do wykonania, określające ich ilość, zestawione w
porządku technologicznym
Strony procesu inwestycyjnego – wszystkie strony uczestniczące
w procesie inwestycyjnym mające wpływ na przebieg realizacji
robót w zakresie rozumienia ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane z późniejszymi zmianami.
Uczestnikami procesu Inwestycyjnego zgodnie z Ustawą jw. są
Inwestor,
Generalny
Wykonawca,
Inspektor
Nadzoru
Budowlanego, Kierownik Budowy lub Robót.
Droga tymczasowa - wydzielony pas terenu przeznaczony do

ruchu pojazdów związanych z dostępem do placu budowy lub
wykorzystywana jako droga transportowa, usuwana na
zakończenie robót.
Dziennik budowy - oznacza oficjalny dziennik budowy,
przechowywany przez Wykonawcę na placu budowy, zgodnie z
polskim prawem budowlanym {Dziennik Budowy].
Inspektor (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) - osoba
wyznaczona przez Inwestora do nadzoru nad prawidłowym
przebiegiem procesu inwestycyjnego.
Kruszywo drobne – piasek, żwir
Kruszywo grube – kruszywo łamane
Książka obmiarów - oznacza dziennik, w którym wszystkie
obmiary robót są zapisane, łącznie z objaśnieniami innymi
związanymi danymi.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed
związaniem betonu
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią
do głębokości przemarzania.
Projektant - osoba lub firma będąca autorem dokumentacji
projektowej.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i
powinien uwzględniać ich zgodność z dokumentacją projektową,
ST i poleceniami Inspektora.
1.6. Rysunki Wykonawcy
Jeżeli podczas wykonywania Robót okaże się konieczne
wykonanie
dodatkowych
Rysunków,
Wykonawca
jest
zobowiązany dostarczyć Inspektorowi brakujące Rysunki do
zatwierdzenia, bez dodatkowych kosztów.
Rysunki powykonawcze:
Wykonawca jest zobowiązany bezzwłocznie wykonać
poprawki dokumentacji i rysunków otrzymanych od Inspektora
zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas Robót.
Wykonawca
powinien
dostarczyć
Inspektorowi
Rysunki
powykonawcze w czystej zrozumiałej formie w trzech kopiach dla
każdej zamkniętej sekcji Robót, przekazanej do użytku,
specjalistycznej firmie lub Inwestorowi, zgodnie z Polskimi
Normami, nie później niż 14 dni przed ostatecznym odbiorem.
1.7. Organizacja ruchu.
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu
publicznego, w okresie trwania realizacji robót aż do zakończenia i
odbioru ostatecznego robót.

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w
dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt
zabezpieczenia wewnętrznego terenu placu budowy nie podlega
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę
umowną.
1.8. Ochrona środowiska.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie
prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i
dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub
substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- możliwością powstania pożaru.
1.9. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca
będzie
przestrzegać
przepisy
ochrony
przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób
trzecich" Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót
albo przez personel Wykonawcy.
1.10. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie
będą dopuszczone do użycia.
1.11. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi
i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie

rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być
wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń
podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora i władze
lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwłocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez
jego działania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urządzeń
podziemnych,
wykazanych
w
dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.12. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń
obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z
terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz,
co do przewozu nietypowych wagowo lub gabarytowo ładunków
(estakada) i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie
powiadamiał Inspektora. 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, zgodnie z poleceniami
Inspektora.
1.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane
przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne,
które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i
wytycznych podczas prowadzenia Robót.

2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania Inspektorowi,
że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły
spełniają wymagania Specyfikacji w czasie postępu robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Humus i urobek czasowo usunięty z wykopów, piasek lub żwir
powinny być składowane w pryzmach i użyte ponownie do

zasypania wykopów lub usunięte na zakończenie 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.
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez
Inspektora w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji.
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 swoją jakość i właściwość
do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane
w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę. Zgodnie z planem
zagospodarowania placu budowy

3. SPRZĘT WYKONAWCY
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego
sprzętu- który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PB.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie
robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt,
po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez
jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie
gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich
środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu musi zapewniać, że roboty będą
wykonane i zakończone zgodnie z Kontraktem.
Pojazdy używane przez Wykonawcę na drogach publicznych
muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń osi i
innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez Inspektora, środki
transportu nie odpowiadające tym warunkom będą usunięte z
placu budowy.
WYKONAWCA POWINIEN UTRZYMYWAĆ WSZYSTKIE DROGI
PUBLICZNE I DROGI DOJ AZDOWE DO PLACU.

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

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów
wykonania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości
materiałów.
6.2. Pobieranie próbek
Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co
do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez
Wykonawcę wymienione lub naprawione z własnej woli. Koszty
tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiający,
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. Próbki dostarczone
przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób
zaakceptowany przez Inspektora.
6.3. Raporty z badań
Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi kopie raportów z
wynikami badań celem ich oceny.
Wyniki badań będą przechowywane w postaci zaproponowanej
przez Inspektora.
6.4. Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony
jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania
materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiałów.
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność
materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników
badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze
się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności
materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST.

6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor może dopuścić do użycia, wbudowania, instalacji i
montowania tylko te materiały lub urządzenia i sprzęt, które
posiadają:
A. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i
dokumentów technicznych,
B. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
Polską Normą lub Deklaracją Zgodności, w przypadku wyrobów,
dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte
certyfikacją określoną w pkt. l i które spełniają wymogi ST.
C. dokumenty potwierdzające sprawność techniczną urządzeń i
sprzętów.
D. deklaracje zgodności zgodna z PT
W przypadku materiałów, które wymagają, zgodnie z Specyfikacją,
powyższych dokumentów, każda partia dostarczonych materiałów
powinna zawierać dokumenty które bezapelacyjnie potwierdzają
ich pochodzenie.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań
wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Jakiekolwiek
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. Na
każdym dokumencie potwierdzającym, że materiał jest
dopuszczony do stosowania kierownik robót winien potwierdzić
odręcznym wpisem, że materiał jak w dokumencie został
wbudowany i określić gdzie.
6.6. Dokumenty budowy
( 1 ) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na
Kierowniku Budowy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego
dokonania. podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą
czytelne, w porządku chronologicznym. Załączone do dziennika
budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i
Inspektora.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji
projektowej wraz z załącznikami.
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów
robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu,
okresy i przyczyny przerw w robotach.
- uwagi i polecenia Inspektora,
- daty zarządzenia przez Inspektora wstrzymania robót, z
podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających
zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Inspektora.
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania
robót
podlegających
ograniczeniom
lub
wymaganiom
szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich
opisem w dokumentacji projektowej.
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych)
dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz
wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je
przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto
je przeprowadzał.
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do
dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi do
ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Projektant nie jest stroną dla Wykonawcy i z tego też powodu nie
jest uprawniony do instruowania Wykonawcy w żadnym aspekcie
związanym z wykonywaniem Robót
(2) Księga obmiarów
Oznacza księgę zapisów wszystkich dokonanych obmiarów,
wliczając w to wymiary, notatki, obliczenia, szkice i rysunki
niezbędne do określenia ilości i obmiaru tych robót , prowadzona
tylko do części lub elementów robót wskazanych na piśmie przez
Inwestora. Księga obmiarów robót jest zatwierdzana przez
Inspektora.

(3) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w
punktach (1) - (2) następujące dokumenty:
a). pozwolenie na budowę, (jeśli jest wymagane),
b). protokoły przekazania terenu budowy,
c). umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy ,
d). protokoły odbioru robót,
e). protokoły z narad i instrukcje Inspektora,
f). korespondencję na budowie.
(4) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek
z dokumentów budowy spowoduje wymóg jego natychmiastowego
odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do
wglądu na życzenie Zamawiającego, PIP i JNB

7. OBMIAR ROBÓT
Sposoby dokonywania obmiarów podane są w poszczególnych
SST.

8. ODBIÓR ROBÓT
Sposoby dokonywania
poszczególnych SST.

odbiorów

robót

podane

są

w

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawę płatności określa umowa między Zamawiającym a
Wykonawcą.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89,
poz. 414) z późniejszymi zmianami.
2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy
informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r, poz. 29).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami).

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE RÓŻNYCH
NAWIERZCHNI CPV 45233200-1
SST – B.01
ROBOTY GEODEZYJNE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest wyznaczenie w terenie
osi i punktów wysokościowych dla zadania „Wykonanie remontu nawierzchni
przy ul. Poczty Gdańskiej w Malborku”.
1.2 .Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 .Zakres robót objętych niniejszą ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wyznaczeniem punktów wysokościowych i obejmują:
- wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych utwardzeń,
miejsc placowych.
- wyznaczenie przekrojów konstrukcyjnych,
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.
1. WYKONANIE ROBÓT
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi
instrukcjami GUGiK przez uprawnionego do tych prac geodetę.
2. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) w
terenie jest 1 ha dla remontowanych utwardzeń.
3. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót następuje po dostarczeniu dokumentacji powykonawczej.
4. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena wykonania robót obejmuje:
- wyznaczenie punktów głównych remontowanych utwardzeń, elementów
kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi,
- wyznaczenie przekrojów konstrukcyjnych wg. projektu,
- wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót zgodnie z
dokumentacją projektową,
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.

SST – B.O2
ROZBIÓRKA ELEMENTÓW
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem
remontu nawierzchni przy budynku Sądu Rejonowego w Malborku przy ul.
Poczty Gdańskiej..
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dla
następujących robót:
−
rozebranie chodników z płytek betonowych, utwardzeń z bloczków
betonowych „trylinki” i opasek betonowych
−
rozebranie krawężników betonowych i obrzeży
−
wywiezienie gruzu
MATERIAŁY
2.1. Materiały uzyskane z rozbiórki:
- gruz z rozbiórki należy wywieźć z terenu budowy i zapewnić jego utylizację,
- całe nadające się do ponownego użycia krawężniki, obrzeża, płytki
chodnikowe oraz bloczki betonowe „trylinkę” należy ułożyć na paletach,
zafoliować a następnie przewieść i złożyć we wskazane przez inwestora
miejsce, (na odległość około 5 km).
2.
SPRZĘT
Do wykonania robót związanych z rozbiórką należy użyć następujący sprzęt:
a) sprężarka powietrza spalinowa
przewoźna,
b) młoty pneumatyczne,
c) ładowarki, dźwigi,
d) narzędzia ręczne pomocnicze do
robót rozbiórkowych,
e) samochody do transportu gruzu.

3. TRANSPORT
Wybór środka transportu do wywozu materiału z rozbiórki należy do
Wykonawcy.
4. WYKONANIE ROBÓT
Roboty rozbiórkowe prowadzić w miarę postępu robót przy wykonywaniu
robót. Roboty rozbiórkowe obejmują rozbiórkę nawierzchni z płytek
chodnikowych betonowych, bloczków betonowych, betonu, krawężników
betonowych i obrzeży betonowych. Teren rozbiórki należy utrzymywać w
odpowiednim porządku, a materiały z rozbiórki wywozić na bieżąco.
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonania
robót rozbiórkowych.
6. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów nawierzchni
jest:
- płytek chodnikowych, trylinki - m2
- krawężniki betonowe, obrzeża betonowe – mb
- beton – m3
- wywóz gruzu m3
Obmiar wymaga akceptacji Inspektora. W przypadku wystąpienia
dodatkowych robót rozbiórkowych nie ujętych w niniejszej specyfikacji należy
wystąpić o ich akceptację.
7. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg dokonuje Inspektor po
zgłoszeniu robót do odbioru przez Wykonawcę.
8. PODSTAWA PŁATNOŚĆ!
Płatność za wykonanie całości zadania jest ryczałtowa i musi obejmować
wszelkie niezbędne czynności i roboty związane z remontem utwardzeń oraz
z pracami rozbiórkowymi.

SST-B.03
KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM
PODŁOŻA

1.0 WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej
(SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru koryta wraz z
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji powyższych robót.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia
robót związanych z wykonaniem koryta, profilowania i zagęszczenia podłoża
przeznaczonych do ułożenia konstrukcji nawierzchni drogowych na
powierzchni .
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w ST-O „Wymagania ogólne”
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji „Wymagania
ogólne”

2. Materiały
Nie występują.

3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
„Wymagania ogólne” pkt 3.

podano

w

specyfikacji

3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
− równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem;
Inżynier może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z
zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do

kierunku pracy maszyny,
− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na
właściwości gruntu podłoża.

4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji
„Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w pkt 4.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji „Wymagania
ogólne” pkt 5.
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania
i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych
z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do
wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża jest możliwe
wyłącznie za zgodą Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym
podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i
profilu powinny być wcześniej przygotowane.
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych
do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie
sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10
metrów.
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do
rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudności jego
odspojenia.
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na
zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót

o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być
wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj.
wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez
Inspektora nadzoru.
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z
zasadami określonymi w pkt 5.4.
5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być
oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń.
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące
rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych
rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o
co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia
poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien
spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru,
dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej
strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych
wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika
zagęszczenia, określonych w tablicy 1.
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt
powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego
zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia
wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego niżej. Wskaźnik
zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12.
Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia Is do głębokości 0,50 m od
powierzchni podłoża powinna wynosić 1,00.
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia
przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy
oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny
moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i
pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa
wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.
5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być
utrzymywane w dobrym stanie.
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem

podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast
do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w
inny sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu
zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po
jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podłoża inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie
zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek
zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót
„Wymagania ogólne” pkt 6.

podano

w

specyfikacji

6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech
geometrycznych i zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża podaje
poniższa tablica .
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i
wyprofilowanego podłoża
Lp.

Wyszczególnienie
badań
i pomiarów

Minimalna częstotliwość
badań i pomiarów

1

Szerokość koryta

Co 20 m

2

Równość podłużna

co 20 m

3

Równość poprzeczna

Co 20 m

4

Spadki poprzeczne *)

Co 10 m

5

Rzędne wysokościowe
Ukształtowanie osi w
planie *)

co 10 m w osi dróg i na jej krawędziach

6
7

Zagęszczenie,
wilgotność gruntu
podłoża

j.w.
w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie
rzadziej niż raz na 600 m2

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża)
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od
szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm.
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża)
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04.

Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne
z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.
6.2.5. Rzędne wysokościowe
Różnice
pomiędzy
wyprofilowanego podłoża
przekraczać +1 cm, -2 cm.

rzędnymi
wysokościowymi
i rzędnymi projektowanymi

koryta
lub
nie powinny

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej
o więcej niż ± 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż ± 5 cm
dla pozostałych dróg.
6.2.7. Zagęszczenie koryta
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg
BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy od podanego w pkt 5.4.
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości
modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego
modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 nie
powinna być większa od 2,2.
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-0671417. Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z
tolerancją od -20% do + 10%.
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta
(profilowanego podłoża)
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech
geometrycznych od określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione
przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne
zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-O „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i
odebranego koryta.

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-O „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.

9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
„Wymagania ogólne” pkt 9.

podano

w

ST-O

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− profilowanie dna podłoża,
− zagęszczenie,
− utrzymanie podłoża,
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w
specyfikacji technicznej.

10. Przepisy związane
Normy
1.
2.
3.

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

4.

BN-68/8931-04

5.

BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni
lanografem i łatą
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

SST – B.04
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem
warstwy odsączającej.
Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.
1.1.
1.2 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą
robót związanych z wykonaniem warstwy odsączającej grubości 15 cm:
2. MATERIAŁY
Materiały do warstwy odsączającej to:
- piaski,
- żwir i mieszanka
Warstwa odsączająca z kruszywa powinna być wykonana z piasku i spełniać
nast. warunki:
- szczelności, określony zależnością:
D15 / d85 ≤ 5
gdzie: D15- wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy
odsączającej
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren
gruntu podłoża
- zagęszczalności, określony zależnością:
U = d60 / d10 ≤ 5
gdzie: U - wskaźnik różnoziarnistości
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego
warstwę odsączającą
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 19% kruszywa tworzącego
warstwę odsączającą
- oraz możliwością uzyskania wskaźnika zagęszczenia (Is) warstwy
odsączającej równego 1,00 wg, normalnej próby Proctora (PN-88/B-04481,
metoda I lub II [2], badanego zgodnie z normą BN-77-8931-12[17]

- wodoprzepuszczalności: wartość współczynnika wodoprzepuszczalności "k"
powinien być większa od 8 m/dobę
3. SPRZĘT
Do wykonania warstwy odsączającej z kruszywa należy stosować ubijaki
mechaniczne i zagęszczarki płytowe, zapewniające uzyskanie wymaganego
wskaźnika zagęszczenia.
4. TRANSPORT
Do transportu piasku i pospółki użyć samochody samowyładowcze o ład. 5 10 Mg
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Profilowanie i zagęszczenie podłoża
Zagęszczenie gruntów w podłożu powinno wynosić dla zjazdów i poszerzeń 1,0. Przed wykonaniem warstwy odsączającej wszelkie powierzchnie
nieodpowiednio zagęszczone lub wykazujące odchylenia wysokościowe od
założonych rzędnych powinny być naprawione przez spulchnianie, dodanie
wody albo osuszenia poprzez mieszanie i zagęszczanie.
5.2. Wbudowanie i zagęszczenie kruszywa
Kruszywo do wykonania warstwy odsączającej powinno być rozkładane w
warstwie o jednakowej grubości Rozłożona warstwa powinna mieć taką
grubość, aby ostateczna grubość warstwy po zagęszczeniu była równa
grubości projektowanej. Warstwa odsączająca powinna być rozłożona w
sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych
wysokościowych. W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa
należy przez zagęszczeniem wymienić kruszywo, zastępując je materiałem o
odpowiednich właściwościach.
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy
przystąpić do jej zagęszczania. Zagęszczanie należy rozpoczynać od dolnej
krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się w
kierunku jej górnej krawędzi. Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania
powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej wg. normalnej próby
Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I lub II). Jeżeli materiał został
nadmiernie zawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jeżeli wilgotność materiału jest niższa od optymalnej,
materiał powinien być zwilżony wodą i równomiernie wymieszany. Wilgotność
przy zagęszczaniu nie powinna się różnić od wilgotności optymalnej o więcej
niż 20%.

5.3. Utrzymanie warstwy odsączającej
Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy
powinna być utrzymana w dobrym stanie. Wykonawca jest zobowiązany do
przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej wskutek oddziaływania
czynników atmosferycznych, takich jak: opady deszczu, śniegu, mróz. Koszty
tych napraw, wynikających z niewłaściwego utrzymania warstwy odsączającej
obciążają Wykonawcę robót.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania
kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań
Inspektorowi wg. zasad określonych w pkt. 2.1.
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać badania zagęszczenia
podłoża gruntowego. Wskaźnik zagęszczenia dla placu powinna wynieść 1,0.
6.2. Badania w czasie robót
Szerokość warstwy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej
niż +10 cm i -5 cm. Częstość badań - 2 x na 100 m2.
Nierówności podłużne i poprzeczne nie powinny przekraczać 2 cm. Częstość
badań - 2 x na 100 m2.
Spadki poprzeczne warstwy odsączającej powinny być zgodne z
dokumentacją projektową z tolerancją! 5%. Częstość badań - 2 x na 100 m2.
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji
projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm. Częstość badań - co najmniej 2 x na
100 m2.
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odsączającej określony wg. BN-77/8931-12
nie powinien być mniejszy od 1,0. Badanie w dwóch punktach, lecz nie
rzadziej niż 2 x na 100 m2.
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia wg. metody
Proctora jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa,
kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Jako
kryterium oceny dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie
wartości modułów odkształcenia. Wartość stosunku wtórnego do pierwotnego
modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-46-8921-02, nie
powinna być większa od 2,2.
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech
geometrycznych od określonych powyżej powinny być naprawione przez
spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne
zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy
odsączającej. Przewidywana ilość jednostek obmiarowych:
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i
wymogami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg. pkt.6 dały wynik pozytywny,
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność za wykonanie całości zadania jest ryczałtowa i musi obejmować
wszelkie niezbędne czynności i roboty związane z remontem utwardzeń,
między innymi z pracami związanymi z wykonaniem warstwy odsączającej:
- prace pomiarowe,
- profilowanie i zagęszczenie podłoża,
- dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy
piasku o grubości i jakości określonej w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej,
- wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu,
- zagęszczenie wyprofilowanej warstwy zgodnie ze specyfikacją techniczną,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w
specyfikacji, technicznej,
- utrzymanie warstwy z kruszywa.

SST-B.05
PODKŁADY BETONOWE Z BETONU B-15

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące
wykonania robót związanych z wykonaniem z betonu klasy B15
Niniejsze Specyfikacje dotyczące betonu, jego składników:
cementu, kruszywa, wody oraz domieszek i dodatków są zgodne
z normą PN-88/B-06250.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Beton podkładowy pod nawierzchnie.
2. MATERIAŁY
Jak w punkcie Specyfikacji ST-B.05 z uwagami:
- do pkt 2.3. Kruszywo grube
Do betonu klasy < B25 można stosować żwir o maksymalnym
wymiarze ziarna do 63,0 mm. Żwir powinien spełniać wymagania
PN-86/B-06712 „Kruszywa mineralne do betonu” dla marki
minimum 20 w zakresie cech fizycznych i chemicznych (skał
osadowych – węglowe, piaskowce, krzemionkowe). W kruszywie
grubym tj. w grysach i żwirach dopuszcza się grudki gliny w ilości
0.5 %.
- do punktu 2.5. Uziarnienie kruszywa
Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa 0 ÷ 63 mm.
Bok oczka sita (mm)
przechodzi przez sito %
0. 25
1÷8
0,50
8 ÷ 20
1,0
13 ÷ 28
2,0
19 ÷ 38
4,0
25 ÷ 45
8,0
30 ÷ 55
16,0
40 ÷ 67
31,5
60 ÷ 80
63,0
100
- do punktu 2.7. Dodatki i domieszki do betonu
Do betonu niekonstrukcyjnego nie stosuje się dodatków i
domieszek.

3. SPRZĘT
Jak w punkcie 3 Specyfikacji ST-O
4. TRANSPORT
Jak w punkcie 4 Specyfikacji ST-O.
5. WYKONANIE ROBÓT
Jak w punkcie 5 Specyfikacji ST-O.
do punktu 5.1. Wytwarzanie betonu.
zawartość piasku w stosie okruchowym nie powinien przekraczać
32%
minimalna ilość cementu powinna wynosić 230 kg/m3
mrozoodporność betonu niekonstrukcyjnego < B25 powinna być
nie mniejsza od F 50
do punktu 5.4.1. Zalecenia ogólne
dopuszcza się ręczne zagęszczenie betonu
do punktu 5.4.2. Zalecenia dotyczące betonowania elementów.
nie dotyczy betonu niekonstrukcyjnego
do punktu 5.5. Pielęgnacja i warunki rozformowania betonu
dojrzewającego normalnie.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Jak w punkcie 6 ST- ST-B.05. z uwagami:
do pkt 6.2.1. Zalecenia do projektowania betonów wysokiej
wytrzymałości.
do betonu stosować żwir, piasek gruboziarnisty kruszywo marki 20
możliwie bez frakcji 0 do 0,25 mm. Ilość cementu na 1m3 betonu
nie powinna być większa niż 400 kg.
do pkt 6.3.7. Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton
beton nie musi być sprawdzany na przepuszczalność wody (
wskaźnik ciśnienia przyjęto poniżej 0.5 – W2).
do pkt 6.4. Badania i odbiory konstrukcji betonowych.
do betonu niekonstrukcyjnego dotyczy tylko pkt 6.4.1. pozycja 1.
7. OBMIAR ROBÓT
Jak w punkcie 7 Specyfikacji ST-B.05.
8. PODSTAWA ODBIORU
Jak w punkcie 8 Specyfikacji ST-B.05 oraz pkt 6
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
Jak w punkcie 9 Specyfikacji ST-B.05

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Jak w punkcie 10 Specyfikacji ST-B.05

SST – B.06
NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z układaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest, jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.
1.1.
1.2 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowią wymagania
dotyczące wykonanie nawierzchni z kostki brukowej
betonowej na podsypce cementowo - piaskowej 1:4
grubości 5 cm
2. MATERIAŁY
1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania
podano w ST-0 "Wymagania ogólne" pkt 2.
1.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
Betonowa kostka brukowa powinna spełniać wymagania Polskiej Normy PNEN 1338:2005 [1].
2.2.1. Wygląd zewnętrzny
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek
równe i proste.
2.2.2. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni stosuje się kostkę brukową wibroprasowaną o
grubości 80 mm zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Kolor
zastosowanej kostki powinien być zgodny z dokumentacją projektową, a
jeżeli nie został tam określony, powinien być uzgodniony z Inwestorem. Typ i
kształt betonowej kostki brukowej Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

Tolerancje wymiarowe wynoszą:
-

długość ± 2 mm,
szerokość ± 3 mm,

-

grubość ± 3 mm.

2.2.3. Cechy fizyczne i mechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny spełniać wymagania określone w tabeli 1.
Tabela 1. Cechy fizyczne i mechaniczne betonowych kostek brukowych wg PN-EN 1338:2005 [1]

Lp.
1

Cechy

3

Odporność
na
zamrażanie/rozmrażanie
z
udziałem soli odladzających:
– ubytek masy po badaniu: średnio [kg/m2]
– przy czym pojedynczy wynik [kg/m2]
Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu:
– wytrzymałość charakterystyczna [MPa]
– przy czym pojedynczy wynik [MPa]
Odporność na ścieranie [mm]

4

Odporność na poślizg/poślizgnięcie

2

Wartość

≤1,0
>1,5
≥3,6
≥2,9
≤23
przez cały okres
użytkowania

3. SPRZĘT
Zastosowany sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia powinny gwarantować
uzyskanie wymaganej jakości. Sprzęt, który nie daje takiej gwarancji zostanie
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robót.
Do zagęszczenia podsypki należy zastosować np.: zagęszczarki płytowe.
4. TRANSPORT
Wybór środka transportu do materiałów należy do Wykonawcy. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBÓT
Podsypka powinna być wykonana z cementu marki 35 i średni- lub
gruboziarnistego piasku, o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Dodatek
cementu nie powinien przekraczać 5% masy piasku.
Nawierzchnię należy wykonać z kostki brukowej betonowej na wykonanej
podsypce cementowo - piaskowej. Kostkę należy układać z zachowaniem
projektowanego pochylenia poprzecznego i podłużnego. Szerokość spoiny
między kostkami nie powinna przekraczać 0,5 cm. Spoiny między kostkami,
po oczyszczeniu powinny być zamulone drobnym miałem piaskowym na

pełną grubość kostki. Nie dopuszczalne jest "klawiszowanie" kostki oraz
nierówności nawierzchni dwóch kostek znajdujących się obok siebie.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien dostarczyć atesty lub
dokumenty potwierdzające jakość materiałów do wbudowania.
Równość poprzeczną i podłużną nawierzchni należy badać łatą 2 - metrową,
dopuszczalne odchylenia od wymaganych wynoszą 0,5%.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i
wymogami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik
pozytywny.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność za wykonanie całości zadania jest ryczałtowa i musi obejmować
wszelkie niezbędne czynności i roboty związane z remontem utwardzeń,
między innymi z pracami związanymi z wykonaniem nawierzchni z betonowej
kostki brukowej:
- roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
-dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów podstawowych i
pomocniczych,
- dostarczenie materiałów na podsypkę oraz jej wykonanie i zagęszczenie,
- wykonanie nawierzchni z brukowca kamienia łamanego wraz z
wypełnieniem
spoin,
- uporządkowanie miejsca robót.

SST – B.07
OBRZEŻA, KRAWĘŻNIKI
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem
krawężników i obrzeży.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.2 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą następujących robót:
- ustawienia krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej z
oporem,
- ustawienie obrzeży betonowych 6x20 cm.
2. MATERIAŁY
2.1

Krawężniki

2.1.1 Klasyfikacja materiałów
80/6775-03/01 [14].

Klasyfikacja

jest

zgodna

z

BN-

Zastosowany zostanie krawężnik betonowy Typ uliczny-U;
prostokątny ścięty - rodzaj „a”; Odmiana- krawężnik betonowy
dwuwarstwowy;
Gatunek
1
G-1.

Kształt betonowego krawężnika betonowego

Tablica 1. Wymiary krawężnika
Typ
Rodzaj
krawężn krawężni
ika
ka
U

a

Wymiary krawężników, cm
l

b

h

c

d

r

100

15

30

min. 3
max. 7

min. 12
max. 15

1,0

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych
Rodzaj
wymiaru

Dopuszczalna odchyłka, mm
Gatunek 1

l

±8

b, h

±3

Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i
ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów
powinny być równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi
elementów, zgodnie z BN-80/6775-03/01, nie powinny przekraczać wartości
podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych
Rodzaj wad i uszkodzeń

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni
krawężników w mm
Szczerby i
ograniczających
uszkodzenia
powierzchnie górne
krawędzi i naroży (ścieralne), mm

Dopuszczalna
wielkość wad i
uszkodzeń
Gatunek 1
2
niedopuszczalne

ograniczających pozostałe
powierzchnie:
- liczba max

2

- długość, mm, max

20

- głębokość, mm, max

6

Składowanie
Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach
otwartych, posegregowane według typów, rodzajów, odmian, gatunków i
wielkości.
Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i
przekładek drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm,
długość min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika.
2.1.2 Aprobata techniczna
Warunkiem
dopuszczenia
do
stosowania
krawężników
betonowych będzie posiadanie przez wykonawcę aprobaty technicznej,
wydanej przez uprawnioną jednostkę na krawężnik betonowy.
2.2

Obrzeża

2.2.1 Klasyfikacja materiałów
Materiałami stosowanymi są obrzeża betonowe odpowiadające wymaganiom
BN-80/6775-04/04 i
BN-80/6775-03/01,
Zastosowane zostaną obrzeża niskie

- On; gatunek 1 - G1.

Wymagania techniczne

Kształt betonowego obrzeża chodnikowego
Tablica 1. Wymiary obrzeży
Rodzaj
obrzeża
On

1

1
75
100

Wymiary obrzeży, cm
b
h
8
8

Mogą być zastosowane obrzeża ścięte

30
30

r1
3
3

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży
Rodzaj
wymiaru

Dopuszczalna odchyłka, mm

l

±8

b, h

±3

Gatunek 1

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu,
o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i
proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi
elementów nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży
Rodzaj wad i uszkodzeń

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i
krawędzi w mm
Szczerby
ograniczających
i uszkodzenia
powierzchnie górne
(ścieralne)
krawędzi i
ograniczających pozostałe
naroży
powierzchnie:
liczba, max

Dopuszczalna
wielkość
wad i uszkodzeń
Gatunek Gatunek
1
2
3
2
niedopuszczalne

2

długość, mm, max

20

głębokość, mm, max

6

Składowanie
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane
składowiskach otwartych, posegregowane według rodzajów i gatunków.

na

Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem
podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5
cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża.

2.2.2 Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania obrzeży betonowych
będzie posiadanie przez wykonawcę aprobaty technicznej, wydanej
przez uprawnioną jednostkę.
3. SPRZĘT
Do zagęszczenia warstwy odsączającej i nawierzchni z kostki brukowej
należy zastosować zagęszczarki płytowe (od kostki granitowej z osłoną z
tworzywa sztucznego), ubijaki spalinowe. Do pozostałych robót - sprzęt do
ręcznego wykonywania robót.
4. TRANSPORT
Wybór środka transportu do materiałów należy do Wykonawcy.
5. WYKONANIE ROBÓT
W przygotowanym wykopie liniowym o wyprofilowanym i zagęszczonym dnie
należy wykonać szalunek o wymiarach zgodnych z wymiarami ławy
określonymi w projekcie. Wykonany szalunek powinien uwzględniać wymogi
wysokościowe projektowanego ustawienia krawężnika.
W szalunku należy rozścielać dostarczoną mieszankę betonową i
zagęszczać warstwami. W ławie należy wykonać szczeliny dylatacyjne w
odstępach max co 50 m. Ławę należy poddać pielęgnacji poprzez polewanie
wodą co najmniej przez 3 dni.
Na wykonanej ławie można ustawiać krawężniki nie wcześniej jak po 3
dniach od chwili zakończenia betonowania ławy. Krawężniki należy ustawiać
na podsypce cementowo - piaskowej w stos. 1:4 i grubości do 5 cm.
Wysokość ustawionych krawężników powinna wynosić:
- na chodnikach i opskach strony
+6cm
jezdni
- na wjazdach od strony jezdni
+ 4 cm
- na przejściach dla pieszych
+ 2 cm
Spoiny między krawężnikami należy wypełnić zaprawą cementowo piaskowa w stos. 1:2, a maksymalna szerokość spoiny może wynosić do 1
cm.
Obrzeża o wymiarach 8x30 cm należy ustawiać na podsypce z piasku.
Szczeliny powinny być wypełnione zaprawą cementowo - piaskową w stos.
1:2. Na zewnątrz chodników wykonać opór z ziemi, wewnątrz przygotować i
zagęścić podłoże. Wymagany wskaźnik zagęszczenia podłoża pod chodnik 0
-0,97. Zaleca się dostosowanie szerokości chodników do wymiarów kostki,
tak aby uniknąć cięcia kostek. Skorygowane w ten sposób powierzchnie
chodników powinny być zaakceptowane przez Inspektora. Kruszywo do

wykonania warstwy odsączającej powinno być rozkładane w warstwie o
jednakowej grubości. Warstwa odsączająca powinna być rozłożona w sposób
zapewniający
osiągnięcie
wymaganych
spadków
i
rzędnych
wysokościowych,. Wskaźnik zagęszczenia dla warstwy odsączającej w
obrębie chodników wynosić musi min. 0,97.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
W trakcie robót sprawdzeniu podlega:
- jakość elementów betonowych,
- równość i dokładność ułożenia obrzeży i krawężników,
- zamulenie spoin,
- pochylenie i wysokość.
Równość górnej powierzchni krawężników należy sprawdzać w dwóch
punktach na każde 20 m ustawionych krawężników 3 - metrową łatą.
Prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może
przekraczać 1 cm.
Grubość warstwy odsączającej Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po
zagęszczeniu w co najmniej trzech losowo wybranych punktach i nie rzadziej
niż w jednym punkcie na 100 m2 warstwy. Grubość warstwy powinna być
zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją + 1 cm, - 2 cm.
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odsączającej określony wg. BN-77/8931-12
nie powinien być mniejszy od 0,97. Badanie w dwóch punktach, lecz nie
rzadziej niż 1 raz na 100 m2. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
z kostki granitowej - nie rzadziej niż 1 raz na 100 m2 nawierzchni:
- nierówności podłużne nie powinny przekraczać 1,2 cm,
- spadki poprzeczne zgodne z dokumentacja projektową z tolerancja ± 0,5%
- szerokość warstwy nie może różnić się od szerokości projektowej o więcej
niż +10 cm i -5 cm.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową dla ustawienia krawężników jest 1 m wbudowanego
prefabrykatu. Pomiar obrzeży wykonuje się w metrach bieżących, natomiast
dla warstwy odsączającej, chodników i placów - metr kwadratowy
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- ława betonowa,
- wykonanie warstwy odsączającej.
Odbiorowi końcowemu podlega ustawienie obrzeża betonowego, krawężnika.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową SST i
wymogami Inspektora, jeżeli pomiary i badania z zachowaniem
dopuszczalnych tolerancji dały wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena za wykonanie całego remontu jest ceną ryczałtową i
między innymi obejmuje:
Dla krawężników:
- prace pomiarowe
- roboty przygotowawcze
- oznakowanie robót,
- dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów podstawowych i
pomocniczych,
- wykonanie szalunku ławy pod krawężniki betonowe,
- dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej z zagęszczeniem,
- rozbiórka deskowania,
- pielęgnacja ławy betonowej,
- przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo - piaskowej,
- dostarczenie, ustawienie krawężnika i wyregulowanie wg. Punktów
wysokościowych.
Dla obrzeża:
- dostarczenie materiałów na budowę,
- wykonanie rowka pod obrzeże,
- ustawienie obrzeża z zaspoinowaniem.

