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D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE.
1. WST P.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST s wymagania wspólne dla poszczególnych wymaga technicznych
dotycz cych wykonania i odbioru robót w zwi zku z przebudow drogi wewn trznej ul. Orzeszkowej i ul.
owackiego w Ceg owie.
1.2. Zakres stosowania SST.
Jako cz
dokumentów niniejsz
opisanych w pkt 1.1.

SST nale y odczytywa i rozumie w zlecaniu i wykonywaniu robót

1.3. Zakres robót obj tych SST.
Wymagania ogólne zawarte w niniejszej SST nale y rozumie i stosowa w powi zaniu z ni ej
wymienionymi Szczegó owymi Specyfikacjami Technicznymi, dotycz cymi budowy drogi wewn trznej,
miejsc postojowych i chodników:

D-M.00.00.00. Wymagania ogólne
D.01.01.01. Odtworzenie osi g ównych i punktów wysoko ciowych
D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg
D.02.00.01. Roboty ziemne. Wymagania ogólne
D.02.01.01. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych
D.04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zag szczaniem pod

a

D.04.04.00. Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne
D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie
D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego
1.4. Okre lenia podstawowe.
yte w SST wymienione poni ej okre lenia nale y rozumie nast puj co:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie b
cy budynkiem, stanowi cy ca
technicznoytkow (drog ) albo jego cz
stanowi
odr bny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt
mostowy, korpus ziemny, w ze ).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni ty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urz dzeniami technicznymi zwi zanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.4. Dziennik budowy - opatrzony piecz ci Zamawiaj cego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
cy do notowania wydarze zaistnia ych w trakcie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania polece i innej korespondencji technicznej pomi dzy
In ynierem, Wykonawc i projektantem.
1.4.6. Jezdnia - cz

korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
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1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do kierowania robotami
i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.8. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dziel cymi jezdni .
1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uk ad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich po czenia.
1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub cz
rowów.

wykopu, która jest ograniczona koron

1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu u
nawierzchni.

drogi i skarpami

enia w nim konstrukcji

1.4.12. Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys lepy.
1.4.13. Kosztorys lepy - wykaz robót z podaniem ich ilo ci ( przedmiar ) w kolejno ci technologicznej
ich wykonania.
1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj cego,
niezb dne do przeprowadzenia wszelkich bada i prób zwi zanych z ocen jako ci materia ów.
1.4.15. Materia y - wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacj
projektow i specyfikacjami, zaakceptowane przez In yniera.
1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespó warstw s
cy do przejmowania i rozk adania obci
ruchu na pod e i zapewniaj cymi dogodne warunki dla ruchu.

od

a). warstwa cieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezpo rednio oddzia ywaniu ruchu i
czynników atmosferycznych,
b). warstwa wi
ca - warstwa znajduj ca si mi dzy warstw cieraln a podbudow , zapewniaj ca
lepsze roz enie napr
w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow ,
c). warstwa wyrównawcza - warstwa s
istniej cej nawierzchni,

ca do wyrównania nierówno ci podbudowy lub profilu

d). podbudowa - dolna cz
nawierzchni s
ca do przenoszenia obci
od
Podbudowa mo e sk ada si z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

ruchu na pod

e.

1.4.17. Niweleta - wysoko ciowe i geometryczne rozwini cie na p aszczy nie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.
1.4.18. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, k adka dla pieszych i przepust.
1.4.19. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczaj cymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy mo e równie obejmowa teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urz dze chroni cych ludzi i rodowisko przed uci liwo ciami powodowanymi przez ruch
na drodze.
1.4.20. Pobocze - cz
korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si pojazdów,
umieszczenia urz dze bezpiecze stwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, s
ca jednocze nie
do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.21. Pod

e - grunt rodzimy lub nasypowy, le cy pod nawierzchni , do g boko ci przemarzania.

1.4.22. Pod e ulepszone - wierzchnia warstwa pod a, le ca bezpo rednio pod nawierzchni ,
ulepszona w celu umo liwienia przej cia ruchu drogowego i w ciwego wykonania nawierzchni.
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1.4.23. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotycz ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi zanych z
prowadzeniem budowy.
1.4.24. Powierzchniowe utrwalanie pojedyncze - jednokrotne roz enie lepiszcza bitumicznego i
kruszywa oraz jego przywa owanie.
1.4.25. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b
ca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.26. Przedsi wzi cie budowlane - kompleksowa realizacja nowego po czenia drogowego lub
ca kowita modernizacja ( zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju pod nym )
istniej cego po czenia.
1.4.27. Przeszkoda naturalna - element rodowiska naturalnego, stanowi cy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, np. dolina, bagno, rzeka itp.
1.4.28. Przeszkoda sztuczna - dzie o ludzkie, stanowi ce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
np. droga, kolej, ruroci g itp.
1.4.29. Rekultywacja - Roboty maj ce na celu uporz dkowanie i przywrócenie pierwotnych warunków
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.30. Rysunki - cz
dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizacj , charakterystyk i wymiary
obiektu b
cego przedmiotem robót.
1.4.31. lepy Kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilo ci ( przedmiar ) w kolejno ci technologicznej
ich wykonania.
1.4.32. Zadanie budowlane - cz
przedsi wzi cia budowlanego, stanowi ca odr bn ca
konstrukcyjn lub technologiczn , zdoln do samodzielnego spe nienia przewidywanych funkcji technicznoytkowych. Zadanie mo e polega na wykonywaniu robót zwi zanych z budow , modernizacj ,
utrzymaniem oraz ochron budowli drogowej lub jej elementu.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako
projektow , SST i poleceniami In yniera.

ich wykonania oraz za ich zgodno

z dokumentacj

1.5.1. Przekazanie placu budowy.
Zamawiaj cy, w terminie okre lonym w Warunkach Szczegó owych, przeka e Wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj i wspó rz dne
punktów g ównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy i Ksi
Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa egzemplarze Szczegó owej Specyfikacji Technicznej.
Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty g ówne trasy.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno za ochron przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robót.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na w asny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa b dzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty zgodnie z wykazem podanym w
SST D-M.00.00.00., stanowi cej dokument przetargowy. Z wykazu musi jasno wynika , które zostan
przekazane Wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu.
W Dokumentacji Projektowej, b
cej w posiadaniu Zamawiaj cego, rozwi zano wszystkie podstawowe
problemy. Je eli jednak w trakcie wykonywania robót oka e si koniecznym uzupe nienie dokumentacji
projektowej, przekazanej przez Zamawiaj cego, dotycz cej podstawowego zakresu robót, Wykonawca
sporz dzi brakuj ce rysunki i SST na w asny koszt w 4 egzemplarzach i przed y je In ynierowi do
zatwierdzenia.
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Niezale nie od powy szego Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji In ynierowi nast puj ce
opracowania, nie b
ce przedmiotem wykonania przez Jednostk Projektuj
:
projekt organizacji robót,
- program zapewnienia jako ci wykonywanych robót,
- plan BIOZ,
- rysunki deskowa i rusztowa
1.5.3. Zgodno robót z dokumentacj projektow i SST.
Dokumentacja Projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez In yniera Wykonawcy
stanowi cz
Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w cho by jednym z nich s obowi zuj ce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji.
W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje nast puj ca kolejno
ich wa no ci:
umowa na wykonanie robót,
- Szczegó owe Specyfikacje Techniczne,
- Kosztorys na wykonanie robót,
Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca nie mo e wykorzystywa b dów lub opuszcze w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi In yniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbie no ci opis wymiarów wa niejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y powinny by zgodne z Dokumentacj Projektow i
SST.
Dane okre lone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by uwa ane za warto ci docelowe, od
których dopuszczalne s odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy materia ów i
elementów budowli powinny by jednorodne i wykazywa blisk zgodno z okre lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie powinny przekracza dopuszczalnego przedzia u tolerancji.
Je eli przedzia tolerancji nie zosta okre lony w dokumentacji projektowej i/lub w SST to nale y przyj
przeci tne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót.
Je eli zosta a okre lona warto minimalna lub warto maksymalna tolerancji albo obie te warto ci, to
roboty powinny by prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materia ów lub elementów budowli nie
znajdowa y si w przewa aj cej mierze w pobli u warto ci granicznych.
W przypadku, gdy materia y lub roboty nie s w pe ni zgodne z dokumentacj projektow lub SST, ale
osi gni to mo liw do zaakceptowania jako elementów budowli, to In ynier mo e zaakceptowa takie
roboty i zgodzi si na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potr cenia od ceny kontraktowej,
zgodnie z ustaleniami szczegó owymi kontraktu i/lub SST.
W przypadku, gdy materia y lub roboty nie s w pe ni zgodne z dokumentacj projektow lub SST, i
wp yn y na niezadowalaj
jako
elementu budowli, to takie materia y i roboty nie zostan
zaakceptowane przez In yniera. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by niezw ocznie rozebrane i
zast pione innymi (w ciwymi) na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy.
Wykonawca jest zobowi zany do utrzymywania ruchu publicznego na placu budowy, w sposób okre lony w
SST D-M.00.00.00., w okresie trwania realizacji kontraktu a do zako czenia i odbioru ostatecznego robót.
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca przedstawi In ynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim Zarz dem Dróg i organem zarz dzaj cym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robót w okresie trwania budowy. W zale no ci od potrzeb i post pu robót projekt organizacji ruchu
powinien by aktualizowany przez Wykonawc na bie co.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie obs ugiwa wszystkie czasowe
urz dzenia zabezpieczaj ce takie jak: zapory, wiat a ostrzegawcze, sygna y, znaki drogowe itp.,
zapewniaj c w ten sposób bezpiecze stwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni sta e warunki widoczno ci w dzie i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to
nieodzowne ze wzgl dów bezpiecze stwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urz dzenia zabezpieczaj ce powinny by akceptowane przez In yniera.
Fakt przyst pienia do robót Wykonawca powinien obwie ci publicznie przed ich rozpocz ciem w sposób
uzgodniony z In ynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo ciach okre lonych przez In yniera,
tablic informacyjnych. Tre tablic informacyjnych powinna by zatwierdzona przez In yniera. Tablice
informacyjne b
utrzymywane przez Wykonawc w dobrym stanie przez ca y okres realizacji robót.
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Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e w czony jest w cen
kontraktow ( koszty ogólne budowy ).
1.5.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót.
(1) Ustalenia ogólne dotycz ce ochrony rodowiska.
Wykonawca ma obowi zek zna i stosowa w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy ochrony
rodowiska naturalnego. W szczególno ci Wykonawca powinien zapewni spe nienie nast puj cych
warunków:
a). Miejsca na bazy, maszyny, sk adowiska i wewn trzne drogi transportowe powinny by tak wybrane,
aby nie powodowa zniszcze w rodowisku naturalnym,
b). Powinny zosta podj te odpowiednie rodki zabezpieczaj ce przed:
- zabezpieczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami, paliwami, olejami, materia ami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza py ami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm ha asu,
- mo liwo ci powstania po aru.
c). Praca sprz tu budowlanego, u ywanego podczas realizacji robót nie mo e powodowa zniszcze w
rodowisku naturalnym,
d). Materia y stosowane do robót nie powinny zawiera sk adników zagra aj cych rodowisku, o nat eniu
przekraczaj cym dopuszczalne normy.
Op aty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, okre lonych w odpowiednich przepisach,
dotycz cych ochrony rodowiska obci aj Wykonawc .
(2) Ochrona wód.
Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mog by zanieczyszczane w czasie robót.
Je li teren budowy lub wyrobiska materia ów lokalnych albo ukopy po one s w s siedztwie zbiorników
lub cieków wodnych, to w razie potrzeby obszary te powinny by oddzielone rowami lub innymi
przegrodami. Wody odprowadzone z terenu robót powinny by oczyszczone przez filtracj i osadniki, albo
inne urz dzenia, które redukuj zawarto py ów i innych zanieczyszcze w odprowadzanych wodach do
poziomu nie wi kszego od wyst puj cego w naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych, do których s
odprowadzane.
Wody powierzchniowe odprowadzane z baz, magazynów i sk adowisk powinny by oczyszczone, je li
zawieraj sk adniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak py y, oleje, bitumy, chemikalia czy inne szkodliwe dla
rodowiska substancje.
Zbiorniki materia ów nap dowych, olejów, bitumów, chemikaliów i innych szkodliwych dla rodowiska
substancji powinny by wykonane i obs ugiwane w sposób gwarantuj cy nieprzedostawanie si materia ów
do otoczenia.
Maszyny i sprz t mechaniczny nie mog porusza si w obr bie granic zbiorników i cieków wodnych z
wyj tkiem przypadków gdy uzyskano na to zgod w adz, a ruch ten odbywa si w celu przeprowadzenia
robót, okre lonych w kontrakcie.
(3). Ochrona powietrza.
St enie py ów i zanieczyszcze odprowadzanych do atmosfery w s siedztwie wytwórni materia ów
drogowych ( kruszyw, mieszanek itp.) nie mo e przekracza warto ci dopuszczalnych przez odpowiednie
przepisy.
Wytwórnie materia ów drogowych powinny by wyposa one w systemy odpylania, gwarantuj ce obni enie
emisji py ów do poziomu mniejszego od dopuszczalnego.
Wykonawca ma obowi zek sprawdzenia st enia py ów i zanieczyszcze odprowadzanych do atmosfery w
siedztwie wytwórni mieszanek mineralno-bitumicznych i w razie potrzeby, wytwórni innych materia ów.
Raporty z kontroli zanieczyszcze atmosfery powinny by prowadzone na bie co i udost pniane
odpowiednim w adzom.
Je li roboty b
prowadzone metod mieszania materia ów na drodze z u yciem materia ów pyl cych,
takich jak popio y lotne, wapno cement itp. to stosowany sprz t i technologia powinny ograniczy
zapylenie. Roboty takie mog by prowadzone na terenach zabudowanych za zgod organów administracji

Projekt ul. Orzeszkowej i ul. S owackiego

-7-

terenowej.
(4). Ochrona przed ha asem.
Je eli roboty prowadzone b
na terenach zabudowanych to Zamawiaj cy powinien okre li w
dokumentacji projektowej lub SST i uzgodni z odpowiednimi organami administracji samorz dowej,
technologi i czas robót, ograniczaj ce w miar mo liwo ci poziom ha asu i jego uci liwo
dla
mieszka ców. Wykonawca nie powinien stosowa innej technologii robót o wi kszym poziomie ha asu, ni
okre lona przez Zamawiaj cego pod rygorem wstrzymania robót.
1.5.6. Ochrona przeciwpo arowa.
Wykonawca powinien przestrzega przepisów ochrony przeciwpo arowej.
Wykonawca powinien utrzymywa sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz
maszynach i pojazdach.
Materia y atwopalne powinny by sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dost pem osób trzecich.
Maszyny i urz dzenia nap dzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by wyposa one w urz dzenia
zabezpieczaj ce przed rozprzestrzenianiem si iskier.
Je li przy realizacji robót konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materia ów, to przed rozpocz ciem
spalania Wykonawca powinien powiadomi odpowiednie w adze i/lub s by. Lokalizacja i sposób spalania
powinny by takie, aby nie dopu ci do jakichkolwiek uszkodze s siaduj cych obiektów, drzew i krzewów.
Zarówno lokalizacja jak i sposób spalania powinny by uzgodnione przez Wykonawc z odpowiednimi
adzami. Przy operacji spalania, w razie potrzeby Wykonawca powinien zorganizowa patrole
przeciwpo arowe. Spalanie powinno by przerwane na polecenie odpowiednich w adz. W razie przerwania
lub zako czenia spalania ogniska powinny by wygaszone.
Wykonawca pod kierunkiem odpowiednich w adz i/lub s b albo samodzielnie, powinien na w asny koszt
wygasi po ar na terenie budowy lub jej s siedztwie, wywo any bezpo rednio lub po rednio, jako rezultat
realizacji robót. Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materia y szkodliwe dla otoczenia
Materia y, które w sposób trwa y s szkodliwe dla otoczenia, nie mog by dopuszczone do u ycia.
Je li jakiekolwiek szkodliwe sk adniki mog yby przedosta si z wbudowanych materia ów do wód
powierzchniowych i/lub gruntowych albo do powietrza to materia y takie nie mog by stosowane.
Nie dopuszcza si u ycia materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu wi kszym od
dopuszczalnego.
Wszelkie budowle i elementy budowli wykonane z takich materia ów powinny by rozebrane i wykonane
ponownie z w ciwych materia ów.
Wszelkie materia y odpadowe u yte do robót powinny mie wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnion jednostk , jednoznacznie okre laj ce brak szkodliwego oddzia ywania tych materia ów na
rodowisko.
Materia y, które s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako czeniu robót ich szkodliwo
znika (np. materia y pylaste) mog by u yte pod warunkiem przestrzegania wymaga technologicznych
wbudowania. Je eli wymagaj tego odpowiednie przepisy, Zamawiaj cy powinien otrzyma zgod na
ycie tych materia ów od w ciwych organów administracji pa stwowej.
Je li Wykonawca u
materia ów szkodliwych dla otoczenia wed ug warunków szczegó owych kontraktu i
zgodnie ze specyfikacjami, a ich u ycie spowodowa o jakiekolwiek zagro enie rodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Zamawiaj cy.
1.5.8. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest zobowi zany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w asno ci publicznej i
prywatnej.
Je li w zwi zku z zaniedbaniem, niew ciwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych dzia
za
strony Wykonawcy nast pi uszkodzenie lub zniszczenie w asno ci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca
na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzon w asno . Stan naprawionej w asno ci powinien by nie
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gorszy ni przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca jest w pe ni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodze uzbrojenia terenu, przewodów,
ruroci gów kabli teletechnicznych itp., których po enie by o wskazane przez Zamawiaj cego lub ich
cicieli.
Wykonawca na podstawie informacji podanej przez Zamawiaj cego, dotycz cej istniej cych urz dze
uzbrojenia terenu, powinien przed rozpocz ciem robót zasi gn
od ich w cicieli danych odno nie
dok adnego po enia tych urz dze w obr bie placu budowy.
Wykonawca zobowi zany jest umie ci w swoim harmonogramie rezerw czasow dla wszelkiego rodzaju
robót, które maj by wykonane w zakresie prze enia instalacji i urz dze podziemnych na terenie
budowy i powiadomi In yniera i w adze lokalne o zamiarze rozpocz cia robót.
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urz dze podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej
Wykonawcy przez Zamawiaj cego i powstanie bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostan usuni te na
koszt Zamawiaj cego. W pozosta ych przypadkach koszt naprawy obci a Wykonawc .
1.5.9. Ograniczenia obci

osi pojazdów.

Wykonawca powinien dostosowa si do obowi zuj cych ogranicze obci
osi pojazdów podczas
transportu materia ów i sprz tu na drogach publicznych, poza granicami placu budowy, okre lonym w
dokumentach kontraktowych.
Specjalne zezwolenie na u ycie pojazdów o ponadnormatywnych obci eniach osi, o ile zostan uzyskane
przez Wykonawc od odpowiednich w adz, nie zwalniaj wykonawcy od odpowiedzialno ci za uszkodzenia
dróg, które mog by spowodowane ruchem tych pojazdów.
Wykonawca nie mo e u ywa tych pojazdów o ponadnormatywnych obci eniach osi na wie o
wykonanych fragmentach budowy w obr bie terenu budowy.
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
dzie zobowi zany do naprawy uszkodzonych elementów na w asny koszt, w sposób zaakceptowany
przez In yniera.
1.5.10. Bezpiecze stwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzega
wszystkich przepisów dotycz cych
bezpiecze stwa i higieny pracy. W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba aby personel nie
wykonywa pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych
odpowiednich wymaga sanitarnych.
Wykonawca powinien zapewni wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce oraz sprz t i odpowiedni odzie dla
ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze stwa publicznego.
Wykonawca powinien zapewni i utrzymywa w odpowiednim stanie urz dzenia socjalne dla personelu
prowadz cego roboty obj te kontraktem.
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga okre lonych wy ej nie podlegaj
odr bnej zap acie i s uwzgl dniane w cenie kontraktowej.
1.5.11. Utrzymanie robót.
Wykonawca powinien utrzymywa roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by
prowadzone w taki sposób aby budowla drogowa lub jej elementy by y w zadowalaj cym stanie przez ca y
czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Je li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie In yniera powinien rozpocz
roboty utrzymaniowe nie pó niej ni w 24 godziny po otrzymaniu polecenia. W przeciwnym razie In ynier
mo e natychmiast zatrzyma roboty.
1.5.12. Stosowanie si do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowi zany jest zna wszystkie przepisy wydane przez w adze centralne i miejscowe oraz
przepisy i wytyczne, które s w jakikolwiek sposób zwi zane z robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca b dzie przestrzega praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za wype nienie
wszelkich wymaga prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych urz dze lub metod i w sposób
ci y b dzie informowa In yniera o swoich dzia aniach, przedstawiaj c kopie zezwole i inne odno ne
dokumenty.
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2. MATERIA Y.
2.1. ród a uzyskiwania materia ów.
ród a uzyskiwania wszystkich materia ów powinny by wybrane przez Wykonawc z wyprzedzeniem,
przed rozpocz ciem robót - nie pó niej ni 2 tygodnie przed u yciem materia u Wykonawca powinien
dostarczy In ynierowi wymagane wyniki bada laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materia ów.
Zatwierdzenie ród a materia ów nie oznacza, e wszystkie materia y z tego ród a b
przez In yniera
dopuszczone do wbudowania.
Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada w celu udokumentowania, e materia y uzyskane z
dopuszczonego ród a w sposób ci y spe niaj wymagania SST w czasie
post pu robót.
2.2. Wariantowe dostarczanie materia ów.
Je li dokumentacja projektowa lub SST przewiduj mo liwo wariantowego wyboru rodzaju materia u w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi In yniera o swoim wyborze co najmniej 2
tygodnie przed u yciem materia u, albo w okresie d szym je li b dzie to wymagane dla bada
prowadzonych przez In yniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by pó niej zmieniany
bez zgody In yniera.
2.3. Materia y miejscowe.
2.3.1. ród a materia ów miejscowych.
Wykonawca nie mo e eksploatowa ród a materia ów miejscowych do czasu, gdy plan eksploatacji ród a
zostanie zatwierdzony przez odpowiednie urz dy i zaaprobowany przez In yniera. Nie dotyczy to
istniej cych róde materia ów miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemys owo na podstawie
wcze niej wydanych decyzji odpowiednich urz dów.
Zaaprobowanie ród a wybranego przez Wykonawc jest uwarunkowane dostarczeniem In ynierowi przez
Wykonawc wiarygodnej dokumentacji, zawieraj cej raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz, o
ile istniej , danych z eksploatacji ród a w przesz ci, które wyka , e materia o odpowiedniej jako ci
jest dost pny w danym ródle w wymaganej ilo ci.
Lokalizacja róde materia ów miejscowych wskazanych przez Zamawiaj cego powinna by przedstawiona
na rysunkach i opisana w dokumentach przetargowych. Generalnie materia y z tych róde b
akceptowane, z tym e Wykonawca b dzie odpowiedzialny za okre lenia ilo ci i typów sprz tu oraz
technologii robót gwarantuj cych wyprodukowanie materia ów odpowiadaj cych wymaganiom okre lonym
w SST.
Bior c pod uwag fakt, e na podstawie próbek wybranych ze ród a nie mo na dok adnie okre li granic
zalegania materia ów, i e mog wyst pi normalne wahania ich cech, In ynier mo e odrzuci cz
ród a
jako nie nadaj ce si do eksploatacji.
2.3.2. Zasady eksploatacji róde materia ów miejscowych.
Kopalnie wiru i piasku, kamienio omy i inne wyrobiska kruszyw powinny by tak utrzymane, zarówno w
czasie eksploatacji jak i jej zako czeniu aby nie zanieczyszcza y cieków i innych zbiorników wodnych.
Mo e to wymaga podzia u eksploatowanego terenu rowami i innymi przegrodami, oczyszczenia
zanieczyszczonych wód przez filtracj , wbudowania osadników, które zredukuj zawarto
py ów w
odprowadzanych wodach do poziomu nie wi kszego od wyst puj cego w tych wodach, do których
odprowadza si wody ze ród a kruszyw.
Materia y odpadowe ze ród a kruszyw powinny by sk adowane w taki sposób, aby chroni cieki i zbiorniki
wodne przed zanieczyszczeniem py ami. Wody u ywane do p ukania kruszywa powinny by oczyszczone
przez filtracj i osadniki w celu zminimalizowania zawarto ci py ów do poziomu nie wi kszego ni
wyst puj cy w wodach do których odprowadza si wody ze róde kruszyw.
O ile w dokumentach kontraktowych nie przewidziano inaczej, ród a materia ów i obszary sk adowania
odpadów z eksploatacji tych róde powinny by tak zlokalizowane, aby nie by y widoczne z przyleg ych
dróg publicznych.
Wykonawca powinien dokona rekultywacji róde materia ów przy czym nak ad powinien by zdj ty,
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sk adowany w ha dach i u yty do rekultywacji. Po zako czeniu eksploatacji ród a materia y odpadowe
powinny by z powrotem przemieszczone do wyrobiska. Skarpy powinny by z agodzone w stopniu w
stopniu jak najbardziej zbli onym do ukszta towania terenu. Nak ad powinien by równomiernie roz ony.
Obszar wyrobiska powinien by nast pnie pokryty ro linno ci .
Eksploatacja róde kruszyw powinna by zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obwieszczonymi na
danym obszarze.
2.4. Inspekcja wytwórni materia ów.
Wytwórnie materia ów budowlanych mog by okresowo kontrolowane przez In yniera w celu sprawdzenia
zgodno ci stosowanych metod produkcyjnych z wymogami. Próbki mog by pobierane w celu sprawdzenia
ich w ciwo ci. Wynik tych kontroli b dzie podstaw akceptacji partii materia ów pod wzgl dem jako ci.
W przypadku gdy In ynier b dzie przeprowadza inspekcj wytwórni powinny by zachowane nast puj ce
warunki:
a). In ynier b dzie mia zapewnion wspó prac i pomoc Wykonawcy oraz producenta materia ów w czasie
przeprowadzania inspekcji,
b). In ynier b dzie mia wolny dost p w dowolnym czasie do tych cz ci wytwórni gdzie odbywa si
produkcja materia ów przeznaczonych do realizacji kontraktu.
2.5. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom.
Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan przez wykonawc wywiezione z placu budowy, b
one w miejscu wskazanym przez In yniera. Je li In ynier zezwoli Wykonawcy na u ycie tych
materia ów do innych robót, ni te dla których zosta y zakupione, to koszt tych materia ów zostanie
przewarto ciowany przez In yniera.
Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj si zbadane i nie zaakceptowane materia y, Wykonawca wykonuje
na w asne ryzyko, licz c si z jego nieprzyj ciem i niezap aceniem.
2.6. Przechowywanie i sk adowanie materia ów.
Wykonawca powinien zapewni
wszystkim materia om warunki przechowywania i sk adowania
zapewniaj ce zachowanie ich jako ci i przydatno ci do robót oraz zgodno z wymaganiami poszczególnych
SST. Odpowiedzialno za wady materia ów powsta e w czasie przechowywania i sk adowania ponosi
Wykonawca. In ynier mo e zezwoli na inny sposób przechowywania i sk adowania materia ów ni podany
w SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno ci za ewentualne powsta e z tego tytu u straty.
Sk adowanie powinno by prowadzone w sposób umo liwiaj cy inspekcj materia ów.
Wszystkie miejsca czasowego sk adowania materia ów powinny by po zako czeniu robót doprowadzone
przez Wykonawc do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez In yniera.
3. SPRZ T.
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego
wp ywu na w ciwo ci wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by zgodny z ofert
Wykonawcy i powinien odpowiada pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez In yniera; w przypadku braku ustale w takich
dokumentach sprz t powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez In yniera.
Liczba i wydajno sprz tu powinna gwarantowa przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami In yniera w terminie przewidzianym kontraktem.
Sprz t powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien równie
dysponowa sprawnym sprz tem rezerwowym, umo liwiaj cym prowadzenie robót w przypadku awarii
sprz tu podstawowego.
Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj mo liwo
wariantowego u ycia sprz tu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi In yniera o swoim wyborze co najmniej 2 tygodnie przed
yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji In yniera, nie mo e by pó niej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków kontraktu,
zostan przez In yniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
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4. TRANSPORT.
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn
niekorzystnie na w ciwo ci wykonywanych robót i przewo onych materia ów.
Liczba rodków transportowych powinna zapewnia prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach In yniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
Wykonawca powinien dysponowa sprawnymi rezerwowymi rodkami transportowymi, umo liwiaj cymi
prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych rodków
transportowych.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spe nia wymagania dotycz ce przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci
na osie i innych parametrów technicznych. rodki
transportu nie odpowiadaj ce warunkom kontraktu, na polecenie In yniera powinny by usuni te z placu
budowy.
Wykonawca b dzie usuwa na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu, oraz za jako
zastosowanych materia ów i wykonanych robót, za ich zgodno
z dokumentacj projektow ,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami In yniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko ci wszystkich
elementów robót zgodnie z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pi mie przez In yniera.
Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc w wytyczeniu i wyznaczeniu robót
zostan , je li wymaga tego b dzie In ynier, poprawione przez Wykonawc na w asny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez In yniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno ci za ich dok adno .
5.2. Wspó praca In yniera i Wykonawcy.
In ynier b dzie podejmowa decyzje we wszystkich sprawach zwi zanych z jako ci robót, ocen jako ci
materia ów i post pem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, zwi zanych z interpretacj dokumentacji
projektowej i SST oraz dotycz cych akceptacji i wype niania warunków kontraktu przez Wykonawc .
In ynier b dzie podejmowa decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny.
Decyzje In yniera dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót b
oparte na
wymaganiach sformu owanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST,
a tak e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji In ynier uwzgl dni wyniki bada materia ów
i robót, rozrzuty normalnie wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach materia ów, do wiadczenia z
przesz ci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wp ywaj ce na rozwa an kwesti .
In ynier jest upowa niony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materia ów dostarczonych na
budow lub na niej produkowanych, w czaj c przygotowanie i produkcj materia ów In ynier powiadomi
Wykonawc o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materia y i roboty, które nie spe niaj wymaga
jako ciowych okre lonych w dokumentacji projektowej i w SST. Z odrzuconymi materia ami nale y
post powa jak w pkt. 2.5.
Polecenia In yniera powinny by wykonywane nie pó niej ni w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawc , pod gro
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytu u ponosi
Wykonawca.
5.3. Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców.
Je li Wykonawca wykona roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST, a zaistnia a
wadliwo tych robót spowodowana zosta a robotami wykonanymi wcze niej przez innych wykonawców, to
In ynier zleci taki sposób post powania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowa ich wady,
a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez In yniera na koszt Zamawiaj cego.
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6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT.
6.1. Program zapewnienia jako ci (PZJ).
Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do aprobaty In yniera Programu
Zapewnienia Jako ci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, mo liwo ci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce wykonanie robót zgodnie z dokumentacj projektow ,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez In yniera.
Program zapewnienia jako ci powinien zawiera :
a). cz
ogóln opisuj :
- organizacj wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- bhp,
- wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jako i terminowo wykonywania poszczególnych elementów robót,
- system (sposób i procedur ) prowadzonej kontroli i sterowania jako ci wykonywanych robót,
- wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w asnego lub laboratorium,
któremu Wykonawca zamierza zleci przeprowadzenie bada ),
- sposób oraz form gromadzenia wyników bada laboratoryjnych zapis pomiarów nastaw mechanizmów
steruj cych, a tak e wyci ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposób i form przekazywania tych informacji In ynierowi.;
b). cz
szczegó ow opisuj
dla ka dego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urz dze stosowanych na budowie z ich parametrami technicznym i oraz wyposa eniem
w mechanizmy. do sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaj i ilo
rodków transportowych oraz urz dze do magazynowania i za adunku materia ów, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony adunków przed utrat ich w ciwo ci w czasie transportu,
- sposób i procedur pomiarów i bada (rodzaj i cz stotliwo
pobieranych próbek, legalizacj i
sprawdzanie urz dze , itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów robót,
- sposób post powania z materia ami i robotami nie odpowiadaj cymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jako ci robót.
Celem kontroli robót powinno by takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osi gn
za on jako
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pe
kontrol robót i jako materia ów.
Wykonawca powinien zapewni odpowiedni system kontroli, w czaj c personel, laboratorium, sprz t,
zaopatrzenie i wszystkie niezb dne do pobierania próbek i bada materia ów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli In ynier mo e za da od Wykonawcy przeprowadzenia bada w
celu zademonstrowania, e poziom ich wykonania jest zadowalaj cy.
Wykonawca powinien przeprowadzi pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo ci
zapewniaj
stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu bada i ich cz stotliwo ci powinny by okre lone w SST lub w innych
dokumentach kontraktowych. Je eli nie zosta y one okre lone, to Wykonawca powinien ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny aby zapewni wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny by
zatwierdzone przez In yniera.
Wykonawca powinien dostarczy In ynierowi za wiadczenie, e wszystkie stosowane urz dzenia i sprz t
badawczy posiadaj wa
legalizacj , zosta y prawid owo wykalibrowane i odpowiadaj wymaganiom
norm okre laj cych procedury bada .
Pomieszczenia laboratoryjne powinny by utrzymane w stanie czysto ci, a wszystkie urz dzenia w dobrym
stanie technicznym. In ynier powinien mie nieograniczony dost p do pomieszcze laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji.
In ynier b dzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci gni ciach
dotycz cych urz dze laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Je eli niedoci gni cia te s tak powa ne, e mog wp yn
na wyniki bada , In ynier
natychmiast wstrzyma u ycie do robót badanych materia ów i dopu ci je do u ycia dopiero wtedy, gdy
niedoci gni cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan usuni te i stwierdzona zostanie odpowiednia
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jako tych materia ów.
Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada materia ów ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek.
Próbki powinny by pobierane losowo. Zaleca si stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog by z jednakowym
prawdopodobie stwem wytypowane do bada .
In ynier powinien mie zapewnion mo liwo udzia u w pobieraniu próbek.
Na zlecenie In yniera Wykonawca powinien przeprowadzi dodatkowe badania tych materia ów, które
budz w tpliwo ci co do jako ci, o ile kwestionowane materia y nie zostan przez Wykonawc usuni te lub
ulepszone z w asnej woli. Koszty tych dodatkowych bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy.
Pojemniki do pobierania próbek powinny by dostarczone przez Wykonawc i zatwierdzone przez
In yniera.
Próbki dostarczone przez Wykonawc do bada wykonywanych przez In yniera powinny by odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez In yniera.
Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powinien powiadomi In yniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pi mie ich wyniki do akceptacji In yniera.
6.4. Raporty z bada .
Wykonawca powinien przekazywa In ynierowi kopie raportów z wynikami bada jak najszybciej, nie
pó niej jednak ni w terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci.
Wyniki bada powinny by przekazywane In ynierowi na formularzu wed ug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.
Wykonawca powinien przechowywa kompletne raporty ze wszystkich bada i inspekcji, i udost pnia je
na yczenie In ynierowi.
6.5. Badania prowadzone przez In yniera.
In ynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc , mo e ocenia
zgodno materia ów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników bada dostarczonych przez
Wykonawc .
In ynier mo e pobiera próbki materia u i prowadzi badania niezale nie od Wykonawcy, na swój koszt.
Je eli wyniki tych bada wyka , e raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to In ynier mo e poleci
Wykonawcy lub zleci niezale nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada
albo mo e opiera si wy cznie na w asnych badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i robót z
dokumentacj projektow i SST. W takim przypadku ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada i
pobierania próbek poniesione zostan przez Wykonawc .
6.6. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary b
przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa mo na wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez In yniera.
Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi In yniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi mie ich
wyniki do akceptacji In yniera.
6.7. Atesty jako ci materia ów i urz dze .
Przed wykonaniem bada jako ci materia ów przez Wykonawc , In ynier mo e dopu ci do u ycia
materia y posiadaj ce atest producenta stwierdzaj cy ich pe
zgodno z warunkami podanymi w SST.
W przypadku materia ów, dla których atesty s wymagane przez SST, ka da partia dostarczona do robót
powinna posiada atest okre laj cy w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemys owe powinny posiada atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego bada . Kopie wyników tych bada powinny by dostarczone przez
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Wykonawc In ynierowi na jego yczenie.
Urz dzenia laboratoryjne i sprz t kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytwórniach lub maszynach
powinny posiada wa
legalizacj wydan przez upowa nione instytucje.
In ynier zdyskwalifikuje i nie dopu ci do u ycia jakichkolwiek urz dze laboratoryjnych, wytwórni lub
maszyn, które nie maj wa nych wymaganych legalizacji.
Materia y posiadaj ce atesty a urz dzenia - wa ne legalizacje mog by badane w dowolnym czasie. Je eli
zostanie stwierdzona niezgodno ich w ciwo ci z SST to takie materia y i / lub urz dzenia zostan
odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy.
(1). Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowi zuj cym Zamawiaj cego i Wykonawc w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy do ko ca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowi zuj cymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy powinny by dokonywane na bie co i powinny dotyczy przebiegu robót ,
stanu bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Ka dy zapis w dzienniku budowy powinien by opatrzony dat jego dokonania, podpisem osoby, która
dokona a zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska s bowego. Zapisy powinny by
czytelne, dokonane trwa technik , w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez
przerw.
Za czone do dziennika budowy protoko y i inne dokumenty powinny by oznaczone kolejnym numerem
za cznika i opatrzone dat i podpisem kierownika budowy i In yniera.
Do dziennika budowy nale y wpisa w szczególno ci :
- dat przekazania Wykonawcy placu budowy,
- dat przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez In yniera programu zapewnienia jako ci i harmonogramów robót,
- terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót,
- przebiegu robót , trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia In yniera,
- daty zarz dzenia wstrzymania robót , z podaniem powodu,
- zg oszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych, ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i ostatecznych odbiorów
robót,
- wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych ograniczeniom lub
wymaganiom szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
- dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robót,
- dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada z podaniem
kto je przeprowadza ,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy powinny by przed one
In ynierowi do ustosunkowania si .
Decyzje In yniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj cia lub
zaj ciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje In yniera do ustosunkowania si .
Projektant w trakcie realizacji budowy ma prawo dania wpisem do Dziennika Budowy wstrzymania robót
budowlanych w razie stwierdzenia mo liwo ci powstania zagro enia oraz w razie wykonywania ich
niezgodnie z projektem.
Projektant nie jest jednak stron kontraktu i nie ma uprawnie do wydawania polece Wykonawcy robót.
(2). Ksi ga obmiaru.
Ksi ga obmiaru stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego z elementów
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si w sposób ci y w jednostkach przyj tych w
wycenionym lepym kosztorysie i wpisuje do ksi gi obmiaru.
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(3). Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, atesty materia ów, orzeczenia o jako ci materia ów, recepty robocze i kontrolne
wyniki bada Wykonawcy i Zamawiaj cego powinny by gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako ci.
Dokumenty te stanowi za czniki do odbioru robót. Winny by udost pnione na ka de yczenie
Zamawiaj cego.
(4). Pozosta e dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w pkt (1) - (3) nast puj ce dokumenty:
a). pozwolenie na realizacj zadania budowlanego,
b). protoko y przekazania placu budowy,
c). umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
d). protoko y odbioru robót,
e). protoko y z narad i ustale ,
f). korespondencj na budowie.
(5). Przechowywanie dokumentów budowy.
Dokumenty budowy powinny by przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym .
Zagini cie któregokolwiek
z dokumentów budowy powinno spowodowa jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy powinny by zawsze dost pne dla In yniera i przedstawione do wgl du na
yczenie Zamawiaj cego.
7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót powinien okre li faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z Dokumentacj
Projektow i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu In yniera o zakresie obmierzanych
robót i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Obmiar odbywa si w obecno ci In yniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny by wpisane
do ksi gi obmiarów.
Jakikolwiek b d lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilo ciach podanych w lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót.
dne dane zostan poprawione wg instrukcji In yniera na pi mie.
Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci wymagan do celu miesi cznej p atno ci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym przez Wykonawc i In yniera.
7.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów.
O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie okre lono inaczej , wszystkie pomiary d ugo ci
,s
ce do oblicze pola powierzchni robót , b
wykonywane w poziomie.
Wszystkie elementy robót okre lone w metrach, takie jak dreny, przepusty rurowe, ogrodzenia, b
mierzone równolegle do podstawy fundamentu.
Do oblicze obj to ci i robót ziemnych nale y stosowa metod przekrojów poprzecznych lub inn ,
zaakceptowan przez In yniera .
Pojazdy u ywane do przewo enia materia ów , których obmiar nast puje na podstawie masy na poje dzie
powinny by wa one co najmniej raz dziennie , w czasie wskazanym przez In yniera.
Ka dy pojazd powinien by oznakowany w sposób czytelny , umo liwiaj cy jego identyfikacj .
Materia y , których obmiar nast puje na podstawie obj to ci na poje dzie powinny by przewo one
pojazdami zaakceptowanymi przez In yniera. Pojazdy przeznaczone do tego celu mog by dowolnego
typu i wielko ci pod warunkiem , e skrzynia pojazdu ma taki kszta t, e jej pojemno mo na atwo i
dok adnie okre li .
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Ka dy pojazd powinien by oznakowany w sposób czytelny , umo liwiaj cy jego identyfikacj . Obj to
materia u przewo onego jednym pojazdem powinna by przed rozpocz ciem robót uzgodniona przez
Wykonawc i In yniera na pi mie , dla ka dego typu u ywanych pojazdów. Obmiar obj to ci nast pi w
punkcie dostawy.
Obj to materia u na poje dzie, stanowi ca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawc i
In yniera, nie podlega zap acie.
Pojazdy przewo ce mniejsz obj to
od uzgodnionej mog by odrzucone przez In yniera, albo
zaakceptowane przy zmniejszonej obj to ci okre lonej przez In yniera.
In ynier ma prawo sprawdza losowo stopie za adowania pojazdów . Je eli przy losowej kontroli stwierdzi
on , e obj to
materia u przewo ona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej , to ca
materia ów przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu
okre lonym przez stosunek obj to ci obmierzonej do uzgodnionej .
Je eli zosta o to uzgodnione na pi mie przez Wykonawc i In yniera , materia rozliczany na podstawie
obj to ci mo e by wa ony i przeliczany na odpowiedni liczb jednostek obj to ci z zastosowaniem
sto ci i obj to ci materia u. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz warto g sto ci obj to ciowej
stosowana w przeliczeniach , powinny by uzgodnione przed rozpocz ciem robót. Wykonawcy nie
przys uguje prawo do korekt obj to ci lub g sto ci obj to ciowej materia u, je eli rzeczywista g sto
obj to ciowa dostarczonego materia u wykazywa a wahania i by a mniejsza w stosunku do warto ci
uzgodnionej na pi mie przed rozpocz ciem robót.
Ilo lepiszczy bitumicznych mo e by okre lona w megagramach. Obj to lepiszczy b dzie mierzona w
temperaturze 25 stopni stosuj c wspó czynniki przeliczeniowe zaakceptowane przez In yniera.
W przypadku elementów standaryzowanych takich jak profile walcowe , drut, rury , elementy w rolkach i
belach, siatka ogrodzeniowa , dla których w ate cie producenta podano ich wymiary lub mas , dane te
mog stanowi podstaw obmiaru.
Wymiary lub masa tych elementów mog by losowo sprawdzane na budowie , a ich akceptacja nast pi na
podstawie tolerancji i okre lonych przez producenta , o ile takich tolerancji nie okre lono w SST.
Cement i wapno b
mierzone w megagramach.
Drewno b dzie mierzone w metrach sze ciennych , przy uwzgl dnieniu ilo ci wbudowanej w konstrukcje.
7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy .
Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót powinny by zaakceptowane
przez In yniera.
Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te lub sprz t
wymagaj bada atestuj cych to Wykonawca powinien posiada wa ne wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urz dzenia pomiarowe powinny by przez Wykonawc utrzymywane w dobrym stanie, w ca ym
okresie trwania robót.
7.4. Wagi i zasady wa enia.
Je eli stosowana metoda obmiaru wymaga wa enia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilo ci i
w miejscach zaakceptowanych przez In yniera. Wagi powinny posiada wa ne wiadectwa legalizacji.
Wykonawca mo e u ywa publicznych urz dze wagowych pod warunkiem , e by y one atestowane i
posiadaj wa ne wiadectwa legalizacji. Dok adno stosowanych wag powinna wynosi 0,5 % u ywanego
zakresu. Je eli kontrola wyka e, e stosowana waga wskazuje zani on mas , to zostanie ona uregulowana
i powtórnie zalegalizowana.
Je eli kontrola wyka e, e stosowana waga wskazuje zawy on mas , to zostanie ona uregulowana i
powtórnie zalegalizowana, a masa wszystkich materia ów wa onych z zastosowaniem takiej wagi od czasu
ostatniej zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzony b d , pomniejszony o dopuszczaln
tolerancj równ 0,5%.
7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiary powinny by przeprowadzone przed cz ciowym lub ostatecznym odbiorem robót, a tak e w
przypadku wyst powania d szej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót.
Obmiar robót zanikaj cych przeprowadza si w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegaj cych zakryciu przeprowadza si przed zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia powinny by wykonane w sposób zrozumia y i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci powinny by uzupe nione odpowiednimi szkicami
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umieszczonymi w Ksi dze Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mog by do czone w formie
oddzielnego za cznika do Ksi gi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z In ynierem.
8. OBMIAR ROBÓT.
8.1. Rodzaje odbiorów robót.
W zale no ci od ustale odpowiednich SST, roboty podlegaj
dokonywanym przez In yniera przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,
b) odbiorowi cz ciowemu ,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

nast puj cym etapom odbioru ,

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu .
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn zakryciu.
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu powinien by dokonany w czasie umo liwiaj cym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót.
Odbioru robót dokonuje In ynier.
Gotowo danej cz ci robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem In yniera . Odbiór powinien by przeprowadzony niezw ocznie nie pó niej jednak ni w
ci gu 3 dni od daty zg oszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie In yniera.
Jako i ilo robót ulegaj cych zakryciu ocenia In ynier na podstawie dokumentów zawieraj cych komplet
wyników bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj
projektow , SST i uprzednimi ustaleniami.
W przypadku stwierdzenia odchyle od przyj tych wymaga i innych wcze niejszych ustale , In ynier
ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotycz ce zmian i korekt.
W wyj tkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potr ce .
Przy ocenie odchyle i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych
In ynier uwzgl dnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotycz cych danej cz ci robót.
8.3. Odbiór cz ciowy.
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót wraz z ustaleniem nale nego
wynagrodzenia. Odbioru cz ciowego robót dokonuje si wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Odbioru dokonuje In ynier.
8.4. Odbiór ostateczny robót.
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo ci ,
jako ci i warto ci.
Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo do odbioru ostatecznego powinna by stwierdzona przez
kierownika robót wpisem do dziennika budowy z bezzw ocznym powiadomieniem na pi mie o tym fakcie
In yniera.
Odbiór ostateczny robót powinien nast pi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu , licz c od dnia
potwierdzenia przez In yniera zako czenia robót i kompletno ci oraz prawid owo ci operatu
kolaudacyjnego.
Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego przy udziale In yniera i
Wykonawcy . Komisja dokonuj ca odbioru robót dokonuje ich oceny jako ciowej na podstawie
przed onych dokumentów wyników bada i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót
z dokumentacj projektow i SST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja powinna si zapozna z
realizacj ustale przyj tych w trakcie odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu , zw aszcza w
zakresie wykonania robót uzupe niaj cych i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe niaj cych w warstwie
cieralnej lub robotach wyko czeniowych , komisja przerywa swoje czynno ci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego .
W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach
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nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj projektow i SST z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma
wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze stwo ruchu , komisja dokonuje potr ce ,
oceniaj c pomniejszon warto
wykonywanych robót w stosunku do wymaga przyj tych w dokumentach kontraktowych.
We wszystkich sprawach nie obj tych SST b
obowi zywa y przepisy "Instrukcji DP-T 14 o dokonywaniu
odbiorów robót drogowych na drogach zamiejskich krajowych i wojewódzkich z dnia 14 lipca 1989 r. wraz z
pó niejszymi zmianami i uzupe nieniami.
8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót.
Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru ostatecznego robót jest protokó odbioru ostatecznego
robót sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego .
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa nast puj ce dokumenty
- dokumentacj projektow z naniesionymi zmianami ,
- umow na wykonanie robót wraz z ewentualnymi aneksami,
- szczegó owe specyfikacje techniczne ,
- uwagi i zalecenia In yniera , zw aszcza przy odbiorze robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalece ,
- recepty i ustalenia technologiczne ,
- dzienniki budowy ,
- ksi gi obmiaru,
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada i oznacze laboratoryjnych zgodnie z SST i PZJ ,
- atesty jako ciowe wbudowanych materia ów,
- wiadectwa dopuszczenia lub aprobaty techniczne wbudowanych materia ów,
- opini technologiczn sporz dzon na podstawie wszystkich wyników bada i pomiarów za czonych do
dokumentów odbioru , a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST ,
- ocena techniczna wykonania robót sporz dzona przez In yniera,
- sprawozdanie techniczne,
- ostateczne rozliczenie robót,
- dokumenty kontraktowe (oferta, kosztorys ofertowy, instrukcja dla oferentów, ogólne i szczegó owe
warunki umowy),
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiaj cego .
W dzienniku budowy powinien by wpis In yniera o zako czeniu robót i stwierdzenie kompletno ci i
prawid owo ci przygotowania operatu kolaudacyjnego
Sprawozdanie techniczne powinno zawiera :
- zakres i lokalizacj wykonywanych robót ,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiaj cego
,
- uwagi dotycz ce warunków realizacji robót ,
- dat rozpocz cia i zako czenia robót.
W przypadku gdy wg komisji , roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie s gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc wyznacza ponowny termin odbioru
ostatecznego robót.
Wszystkie zarz dzone przez komisj roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce powinny by zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznacza komisja.
8.6. Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistnia ych w okresie gwarancyjnym .
Odbiór pogwarancyjny powinien by dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem
zasad odbioru ostatecznego.
9. PODSTAWA P ATNO CI .
9.1. Ustalenia ogólne.
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Podstaw p atno ci jest stawka jednostkowa , skalkulowana przez Wykonawc za jednostk obmiarow
ustalon dla danej pozycji lepego kosztorysu.
Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzgl dnia wszystkie wymagania oraz czynno ci i badania
sk adaj ce si na jej wykonanie , okre lone w pkt 9 SST dla tej roboty i w Dokumentacji Projektowej.
Stawka jednostkowa powinna obejmowa :
- robocizn bezpo redni ,
- warto zu ytych materia ów wraz z kosztami ich zakupu ,
- warto pracy sprz tu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprz tu na plac budowy i z
powrotem, monta i demonta na stanowisku pracy),
- koszty po rednie w sk ad, których wchodz : p ace personelu i kierownictwa budowy, pracowników
nadzoru i laboratorium, koszty urz dzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzenie energii i
wody, budowa dróg dojazdowych itp. ), koszty dotycz ce oznakowania robót, wydatki dotycz ce bhp ,
us ugi obce na rzecz budowy, op aty za dzier aw placów i bocznic, ekspertyzy dotycz ce wykonywanych
robót,
ubezpieczenia oraz koszty zarz du przedsi biorstwa Wykonawcy ,
- zysk kalkulacyjny zawieraj cy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytu u innych wydatków mog cych
wyst pi w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.
Do stawek jednostkowych nie nale y wlicza podatku VAT.
Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawc za dan pozycj w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mo liwo
dania dodatkowej zap aty za wykonanie robót obj tych
pozycj kosztorysow za wyj tkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu .
9.2. Zaplecze Zamawiaj cego .
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowi zany zapewni Zamawiaj cemu zaplecze.
10. PRZEPISY ZWI ZANE.
1. Ustawa o zamówieniach publicznych z dnia 10.06.1994 r.
2. Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych realizowanych na drogach
zamiejskich krajowych i wojewódzkich GDDP 1989 r. ( z pó niejszymi zmianami).
3. Ogólne i Szczegó owe Warunki Kontraktu.
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D.01.01.01. ODTWORZENIE OSI G ÓWNYCH I PUNKTÓW WYSOKO CIOWYCH.
1. WST P.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru prac zwi zanych z odtworzeniem
osi g ównych i punktów wysoko ciowych w zwi zku z przebudow drogi wewn trznej ul. Orzeszkowej i ul.
owackiego w Ceg owie.
1.2. Zakres stosowania SST.
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych
w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST maj zastosowanie przy wykonaniu prac pomiarowych zwi zanych z
odtworzeniem osi g ównych i za eniem reperów roboczych na budowie a tak e wykonaniem
inwentaryzacji powykonawczej na budowanym obiekcie.
1.4. Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowi zuj cymi polskimi normami i SST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogólne" pkt.1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 1.5.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako
ich wykonania oraz za zgodno
z dokumentacj
techniczn , SST i poleceniami In yniera.
2. MATERIA Y.
Paliki drewniane, rurki metalowe, bolce metalowe, s upki betonowe - do stabilizowania punktów
geodezyjnych.
3. SPRZ T.
Sprz t pomiarowy taki jak: niwelator, teodolit, ata niwelacyjna, ta ma stalowa itp. powinien by dobrej
jako ci, posiada wiadectwa dopuszczenia ( legalizacje ) i by dopuszczony przez In yniera.
4. TRANSPORT.
Nie dotyczy.
5. WYKONANIE ROBÓT.
a). Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien przej od Zamawiaj cego zastabilizowane punkty
ówne trasy i punkty wysoko ciowe wraz ze szkicem wytyczenia osi drogi. Przyj cie tych punktów powinno
by dokonane protokolarnie w obecno ci In yniera.
b). W oparciu o dokumenty dostarczone przez Zamawiaj cego, Wykonawca powinien przeprowadzi
obliczenia i pomiary geodezyjne niezb dne do szczegó owego wytyczenia robót.
c). Wykonawca powinien natychmiast poinformowa In yniera o jakichkolwiek b dach wykrytych w
wytyczeniu osi obiektów mostowych i drogi oraz reperów roboczych.
d). W nawi zaniu do otrzymanych od Zamawiaj cego punktów wysoko ciowych, Wykonawca powinien
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wyznaczy poza granicami korpusu drogowego robocze punkty wysoko ciowe w ilo ci nie mniej ni 3 szt.
e). Punkty g ówne osi drogi powinny by zastabilizowane w sposób trwa y, przy u yciu rur metalowych,
bolców stalowych lub s upków betonowych, a tak e dowi zane do punktów pomocniczych po onych poza
granic robót ziemnych.
f). Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne wyznaczonej osi drogi w stosunku do dokumentacji projektowej nie
powinno by wi ksze ni 5 cm.
g). Rz dne punktów osi nale y wyznaczy z dok adno ci do 1 cm w stosunku do rz dnych okre lonych w
dokumentacji projektowej.
h). Rz dne reperów roboczych nale y okre li z dok adno ci do 0,5 cm, stosuj c niwelacj podwójn w
nawi zaniu do reperów sta ych.
6. KONTROLA JAKO CI.
In ynier dokona kontroli prawid owo ci wytyczenia osi wiaduktu w odniesieniu do dok adno ci wymaganych
wg pkt. 5.
7. OBMIAR.
Jednostk obmiarow robót jest 1 km wytyczonej osi obiektu mostowego i drogi oraz 1 kpl wykonania
inwentaryzacji powykonawczej obiektu.
8. ODBIÓR ROBÓT.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót In ynier dokona ich odbioru wg zasad odbioru
robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu.
Odchy ki w wykonaniu prac pomiarowych, przekraczaj ce dopuszczalne tolerancje spowoduj nieodebranie
ich przez In yniera, który zarz dzi ponowne ich wykonanie.
9. P ATNO

.

Wykonane i odebrane roboty zostan op acone wg cen jednostkowych faktycznie
wykonanych prac obejmuj cych:
- sprawdzenie wytyczenia punktów g ównych i punktów wysoko ciowych,
- uzupe nienie punktów g ównych punktami dodatkowymi,
- wykonanie pomiarów bie cych w miar post pu robót,
- utrwalenie punktów w sposób trwa y wraz z zabezpieczeniem i oznakowanie w sposób u atwiaj cy
odszukanie
i ewentualnie odtworzenie pomiarów
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej obiektu.
10. PRZEPISY ZWI ZANE.
Brak.
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D-01.02.04. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG
1. WST P
1.1.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru robót zwi zanych z rozbiórk elementów dróg zwi zanych z przebudow drogi wewn trznej ul.
Orzeszkowej i ul. S owackiego w Ceg owie.
a)

Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres robót obj tych SST

-

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi zanych z rozbiórk :
warstw nawierzchni,
elementów ulic – kraw ników.
przepustów
1.4.

Okre lenia podstawowe

Stosowane okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4.
1.5.

Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5.
2. MATERIA Y
1.

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w SST D-00.00.00
„Wymagania ogólne" pkt 2.
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3.
3.2. Sprz t do rozbiórki
Do wykonania robót zwi zanych z rozbiórk elementów dróg i przepustów mo e by wykorzystany sprz t
podany poni ej, lub inny zaakceptowany przez In yniera Kontraktu:
spycharki,
adowarki,
urawie samochodowe,
samochody ci arowe,
zrywarki,
oty pneumatyczne,
pi y mechaniczne,
frezarki nawierzchni,

Projekt ul. Orzeszkowej i ul. S owackiego

-23-

-

koparki.

4. TRANSPORT
4.1.

Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4.
Transport materia ów z rozbiórki

-

Materia z rozbiórki mo na przewozi dowolnym rodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.

Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5.
5.2.

Wykonanie robót rozbiórkowych

Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodze obejmuj usuni cie z terenu budowy wszystkich
elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacj projektow , SST lub wskazanych przez
In yniera Kontraktu.
Je li dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, In ynier
Kontraktu mo e poleci Wykonawcy sporz dzenie takiej dokumentacji, w której zostanie okre lony
przewidziany odzysk materia ów.
Roboty rozbiórkowe mo na wykonywa mechanicznie lub r cznie w sposób okre lony w SST lub przez
In yniera Kontraktu.
Wszystkie elementy mo liwe do powtórnego wykorzystania powinny by usuwane bez powodowania
zb dnych uszkodze . O ile uzyskane elementy nie staj si w asno ci Wykonawcy, powinien on przewie
je na miejsce okre lone w SST lub wskazane przez In yniera.
Elementy i materia y, które zgodnie z SST staj si w asno ci Wykonawcy, powinny by usuni te z terenu
budowy.
Do y (wykopy) powsta e po rozbiórce elementów dróg, ogrodze znajduj ce si w miejscach, gdzie zgodnie
z dokumentacj projektow b
wykonane wykopy drogowe, powinny by tymczasowo zabezpieczone. W
szczególno ci nale y zapobiec gromadzeniu si w nich wody opadowej.
Do y w miejscach, gdzie nie przewiduje si wykonania wykopów drogowych nale y wype ni , warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczaj cego terenu i zag ci zgodnie z wymaganiami okre lonymi w
SST D-02.00.00 „Roboty ziemne".
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1.

Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6.
6.2.

Kontrola jako ci robót rozbiórkowych

Kontrola jako ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno ci wykonanych robót rozbiórkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.
Zag szczenie gruntu wype niaj cego ewentualne do y po usuni tych elementach nawierzchni, ogrodze
powinno spe nia odpowiednie wymagania okre lone w SST D-02.00.00 „Roboty ziemne".

7. OBMIAR ROBÓT
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7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7.
7.2.

Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow robót zwi zanych z rozbiórk elementów dróg i ogrodze jest:
dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy),
dla kraw nika, opornika, obrze a, cieków prefabrykowanych, ogrodze , barier, por czy,
przepustów - m (metr),
8.

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8.
9.

PODSTAWA P ATNO CI

-

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 9.
-

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robót obejmuje:
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni:
wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,
rozkucie i zerwanie nawierzchni,
ew. przesortowanie materia u uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej u ycia, z u
poboczu,
za adunek i wywiezienie materia ów z rozbiórki,
wyrównanie pod a i uporz dkowanie terenu rozbiórki;

eniem na

b) dla rozbiórki kraw ników, obrze y, oporników, przepustów:
odkopanie kraw ników, obrze y, oporników, przepustów wraz z wyj ciem i oczyszczeniem,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. aw,
za adunek i wywiezienie materia u z rozbiórki,
wyrównanie pod a i uporz dkowanie terenu rozbiórki;
za adunek i wywiezienie materia ów z rozbiórki,
uporz dkowanie terenu rozbiórki;
10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
1.
2.
3.
4.

PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-74219

5. PN-H-74220
6. PN-H-93401
7. PN-H-93402

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
Tarcica li ciasta ogólnego przeznaczenia
Rury stalowe bez szwu walcowane na go co
ogólnego stosowania
Rury stalowe bez szwu ci gnione i walcowane
na zimno ogólnego przeznaczenia
Stal walcowana. K towniki równoramienne
towniki nierównoramienne stalowe
walcowane na gor co
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BN-87/5028-12 Gwo dzie budowlane. Gwo dzie z trzpieniem
adkim, okr ym i kwadratowym
BN-77/8931-12 Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu.
8.
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D.02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE
1. WST P
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
zwi zanych z wykonywaniem robót ziemnych w zwi zku z przebudow drogi wewn trznej ul. Orzeszkowej i
ul. S owackiego w Ceg owie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji dróg i obejmuj :
b) wykonanie wykopów( w tym ewentualnych wykopów gruntów nieno nych),
c) wykonanie nasypów ( w tym ewentualna wymiana gruntów nieno nych, wykonanie korpusu drogowego
wraz z rowami odwadniaj cymi).
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spe niaj ca warunki stateczno ci i odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz
wykopu, która jest ograniczona koron drogi i skarpami rowów.
1.4.3. Wysoko
nasypu lub g boko
wykopu - ró nica rz dnej terenu i rz dnej robót ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysoko jest mniejsza ni 1 m.
1.4.5. Nasyp redni - nasyp, którego wysoko jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysoko przekracza 3 m.
1.4.7. Wykop p ytki - wykop, którego g boko jest mniejsza ni 1 m.
1.4.8. Wykop redni - wykop, którego g boko jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop g boki - wykop, którego g boko przekracza 3 m.
1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wod , o ma ej no no ci, charakteryzuj cy si znacznym i
ugotrwa ym osiadaniem pod obci eniem.
1.4.11.Grunt nieskalisty - ka dy grunt rodzimy, nie okre lony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub sp kany o nieprzesuni tych blokach, którego próbki nie
wykazuj zmian obj to ci ani nie rozpadaj si pod dzia aniem wody destylowanej; maj wytrzyma
na
ciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga u ycia rodków wybuchowych albo narz dzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.
1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, po one w obr bie pasa robót
drogowych.
1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, po one poza pasem robót
drogowych.
1.4.15. Odk ad - miejsce wbudowania lub sk adowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac zwi zanych z tras
drogow .
1.4.16. Wska nik zag szczenia gruntu - wielko charakteryzuj ca stan zag szczenia gruntu, okre lona wg
wzoru:
Is

d
ds

gdzie:
- g sto
d

obj to ciowa szkieletu zag szczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3),
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maksymalna g sto obj to ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno ci optymalnej, zgodnie z
ds PN-B-04481:1988 [2], s
ca do oceny zag szczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).
1.4.17. Wska nik ró noziarnisto ci - wielko
okre lona wg wzoru:

charakteryzuj ca zag szczalno
U

gdzie:
d60 d10 -

gruntów niespoistych,

d 60
d 10

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

1.4.18. Wska nik odkszta cenia gruntu - wielko
wzoru:

charakteryzuj ca stan zag szczenia gruntu, okre lona wg
I0

E2
E1

gdzie:
E1 - modu odkszta cenia gruntu oznaczony w pierwszym obci eniu badanej warstwy zgodnie z PN-S02205:1998
E2 - modu odkszta cenia gruntu oznaczony w powtórnym obci eniu badanej warstwy zgodnie z PN-S02205:1998
1.4.19. Pozosta e okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIA Y (GRUNTY)
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w ST
D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Zasady wykorzystania gruntów
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny by przez Wykonawc wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mog by wywiezione
poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowi nadmiar obj to ci robót ziemnych i za zezwoleniem
In yniera.
Je eli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie b
c nadmiarem obj to ci robót
ziemnych, zosta y za zgod In yniera wywiezione przez Wykonawc poza teren budowy z przeznaczeniem
innym ni budowa nasypów lub wykonanie prac obj tych kontraktem, Wykonawca jest zobowi zany do
dostarczenia równowa nej obj to ci gruntów przydatnych ze róde w asnych, zaakceptowanych przez
In yniera.
Grunty i materia y nieprzydatne do budowy nasypów powinny by wywiezione przez Wykonawc
na odk ad. Zapewnienie terenów na odk ad nale y do obowi zków Zamawiaj cego, o ile nie okre lono tego
inaczej w kontrakcie. In ynier mo e nakaza pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa
nieprzydatno wynika jedynie z powodu zamarzni cia lub nadmiernej wilgotno ci.
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
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3.2. Sprz t do robót ziemnych
Wykonawca przyst puj cy do wykonania robót ziemnych powinien wykaza si mo liwo ci
korzystania z nast puj cego sprz tu do:
odspajania i wydobywania gruntów (narz dzia mechaniczne, m oty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
adowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urz dzenia do
hydromechanizacji itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta moci gi itp.),
sprz tu zag szczaj cego (walce, ubijaki, p yty wibracyjne itp.).
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport gruntów
Wybór rodków transportowych oraz metod transportu powinien by dostosowany do rodzaju
gruntu (materia u), jego obj to ci, sposobu odspajania i za adunku oraz do odleg ci transportu.
Wydajno
rodków transportowych powinna by ponadto dostosowana do wydajno ci sprz tu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materia u).
Zwi kszenie odleg ci transportu ponad warto ci zatwierdzone nie mo e by podstaw roszcze
Wykonawcy, dotycz cych dodatkowej zap aty za transport, o ile zwi kszone odleg ci nie zosta y
wcze niej zaakceptowane na pi mie przez In yniera.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Dok adno

wykonania wykopów i nasypów

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by
wi ksze ni
10 cm. Ró nica w stosunku do projektowanych rz dnych robót ziemnych nie mo e
przekracza + 1 cm i -3 cm.
Szeroko górnej powierzchni korpusu nie mo e ró ni si od szeroko ci projektowanej o wi cej ni
10 cm, a kraw dzie korony drogi nie powinny mie wyra nych za ama w planie.
Pochylenie skarp nie powinno ró ni si od projektowanego o wi cej ni 10% jego warto ci
wyra onej tangensem k ta. Maksymalne nierówno ci na powierzchni skarp nie powinny przekracza
10
cm przy pomiarze at 3-metrow , albo powinny by spe nione inne wymagania dotycz ce nierówno ci,
wynikaj ce ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.
W gruntach skalistych wymagania, dotycz ce równo ci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i
równo ci skarp, powinny by okre lone w dokumentacji projektowej i SST.
5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych
Niezale nie od budowy urz dze , stanowi cych elementy systemów odwadniaj cych, uj tych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaj tego warunki terenowe, wykona
urz dzenia, które zapewni odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak,
aby zabezpieczy grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowi zek takiego
wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawa w ca ym okresie trwania robót
spadki, zapewniaj ce prawid owe odwodnienie.
Je eli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegn nawodnieniu, które spowoduje ich
ugotrwa nieprzydatno , Wykonawca ma obowi zek usuni cia tych gruntów i zast pienia ich gruntami
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przydatnymi na w asny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych op at ze strony Zamawiaj cego za te
czynno ci, jak równie za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wód do istniej cych zbiorników naturalnych i urz dze odwadniaj cych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
5.4. Odwodnienie wykopów
Technologia wykonania wykopu musi umo liwia jego prawid owe odwodnienie w ca ym okresie
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno post powa w kierunku podnoszenia si niwelety.
W czasie robót ziemnych nale y zachowa odpowiedni spadek pod ny i nada przekrojom
poprzecznym spadki, umo liwiaj ce szybki odp yw wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by mniejszy ni 4% w przypadku gruntów
spoistych i nie mniejszy ni 2% w przypadku gruntów niespoistych. Nale y uwzgl dni ewentualny wp yw
kolejno ci i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spe nienie wymaga
dotycz cych prawid owego odwodnienia wykopu w czasie post pu robót ziemnych.
ród a wody, ods oni te przy wykonywaniu wykopów, nale y uj
w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nale y odprowadzi poza teren pasa robót ziemnych.
5.5. Rowy
Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by wykonane zgodnie z dokumentacj projektow i
SST. Szeroko dna i g boko rowu nie mog ró ni si od wymiarów projektowanych o wi cej ni
5
cm
6. KONTROLA
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno ci z wymaganiami
specyfikacji okre lonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacj projektow .
Szczególn uwag nale y zwróci na:
- w ciwe uj cie i odprowadzenie wód opadowych,
- w ciwe uj cie i odprowadzenie wysi ków wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jako ci wykonania robót
Czynno ci wchodz ce w zakres sprawdzenia jako ci wykonania robót okre lono w pkcie 6
D.02.03.01.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Cz stotliwo

oraz zakres bada i pomiarów

Cz stotliwo oraz zakres bada i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 1.
Tablica 1. Cz stotliwo oraz zakres bada i pomiarów wykonanych robót ziemnych:
Lp.
Badana cecha
1 Pomiar szeroko ci korpusu
ziemnego
2 Pomiar szeroko ci dna
rowów
3 Pomiar rz dnych
powierzchni korpusu
ziemnego
4 Pomiar pochylenia skarp

Minimalna cz stotliwo bada i pomiarów
Pomiar ta
, szablonem, at o d ugo ci 3 m i
poziomic lub niwelatorem, w odst pach co 200
m na prostych, w punktach g ównych uku, co
100 m na
ukach o R 100 m co 50 m na ukach o R 100
m oraz w miejscach, które budz w tpliwo ci
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Lp.
Badana cecha
1 Pomiar szeroko ci korpusu
ziemnego
2 Pomiar szeroko ci dna
rowów
3 Pomiar rz dnych
powierzchni korpusu
ziemnego
4 Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar równo ci
powierzchni korpusu
6 Pomiar równo ci skarp
7 Pomiar
spadku
pod nego powierzchni
korpusu lub dna rowu
8 Badanie
zag szczenia
gruntu

Minimalna cz stotliwo bada i pomiarów
Pomiar ta
, szablonem, at o d ugo ci 3 m i
poziomic lub niwelatorem, w odst pach co 200
m na prostych, w punktach g ównych uku, co
100 m na
ukach o R 100 m co 50 m na ukach o R 100
m oraz w miejscach, które budz w tpliwo ci

Pomiar niwelatorem rz dnych w odst pach co
200 m oraz w punktach w tpliwych
Wska nik zag szczenia okr la
dla ka dej
onej warstwy lecz nie rzadziej ni w trzech
punktach na 1000 m2 warstwy

6.3.2. Szeroko korpusu ziemnego
Szeroko korpusu ziemnego nie mo e ró ni si od szeroko ci projektowanej o wi cej ni
10 cm.
6.3.3. Szeroko dna rowów
Szeroko dna rowów nie mo e ró ni si od szeroko ci projektowanej o wi cej ni
5 cm.
6.3.4. Rz dne korony korpusu ziemnego
Rz dne korony korpusu ziemnego nie mog ró ni si od rz dnych projektowanych o wi cej ni -3
cm lub +1 cm.
6.3.5. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie mo e ró ni si od pochylenia projektowanego o wi cej ni 10% warto ci
pochylenia wyra onego tangensem k ta.
6.3.6. Równo korony korpusu
Nierówno ci powierzchni korpusu ziemnego mierzone at 3-metrow , nie mog przekracza 3 cm.
6.3.7. Równo skarp
Nierówno ci skarp, mierzone at 3-metrow , nie mog przekracza
10 cm.
6.3.8. Spadek pod ny korony korpusu lub dna rowu
Spadek pod ny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rz dnych wysoko ciowych, nie mo e dawa ró nic, w stosunku do rz dnych projektowanych,
wi kszych ni -3 cm lub +1 cm.
6.3.9. Zag szczenie gruntu
Wska nik zag szczenia gruntu okre lony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by zgodny z
za onym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie mo na okre li
wska nika zag szczenia nale y okre li wska nik odkszta cenia I0, zgodnie z norm PN-S-02205:1998.
6.4. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materia y nie spe niaj ce wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostan odrzucone. Je li materia y nie spe niaj ce wymaga zostan wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie In yniera Wykonawca wymieni je na w ciwe, na w asny koszt.
Wszystkie roboty, które wykazuj wi ksze odchylenia cech od okre lonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by ponownie wykonane przez Wykonawc na jego koszt.
Na pisemne wyst pienie Wykonawcy, In ynier mo e uzna wad za nie maj
zasadniczego
wp ywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko potr ce za obni on jako .
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Obmiar robót ziemnych
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Jednostka obmiarow jest m3 (metr sze cienny) wykonanych robót ziemnych.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow , SST i wymaganiami
In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA P ATNO CI
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 9.

Zakres czynno ci obj tych cen jednostkow podano w D.02.01.02 i D.02.03.01 pkt 9.
Podstaw p atno ci jest ilo wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych pomno ona przez cen
jednostkow uj
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
PN-B-02480
Grunty budowlane. Okre lenia, symbole, podzia i opis gruntów
PN-B-06050
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne
PN-S-02205
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.
PN-B-04452
Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-04481
Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
PN-B-04493
Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno ci biernej.
PN-ISO10318 Geotekstylia – Terminologia
PN-EN-963
Geotekstylia i wyroby pokrewne
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska nika piaskowego
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modu u odkszta cenia nawierzchni podatnych i pod
przez obci enie p yt
BN-77/8931-12 Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty
10.
11.
12.
13.

Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
Instrukcja bada pod a gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
Wytyczne wzmacniania pod a gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
1. WST P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotycz ce
wykonania i odbioru wykopów w gruntach nieskalistych przy przebudowie drogi wewn trznej ul.
Orzeszkowej i ul. S owackiego w Ceg owie.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna powinna by stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wykonawczych wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz
obejmuj wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych.

zasad prowadzenia robót ziemnych i

1.4. Okre lenia podstawowe
Podstawowe okre lenia zosta y podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIA Y (GRUNTY)
Materia wyst puj cy w pod u wykopu jest gruntem rodzimym, który b dzie stanowi pod e
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych [12]
powinien charakteryzowa si grup no no ci G1. Gdy pod e nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy
no no ci, nale y pod e doprowadzi do grupy no no ci G1 zgodnie z dokumentacja projektow i SST.
3. SPRZ T
Ogólne wymagania i ustalenia dotycz ce sprz tu okre lono w SST D-02.00.01 pkt 3.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania i ustalenia dotycz ce transportu okre lono w SST D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady prowadzenia robót
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w SST D-02.00.01 pkt 5.
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa ich stateczno
w ca ym okresie
prowadzenia robót, a naprawa uszkodze , wynikaj cych z nieprawid owego ukszta towania skarp wykopu,
ich podci cia lub innych odst pstw od dokumentacji projektowej obci a Wykonawc .
Wykonawca powinien wykonywa wykopy w taki sposób, aby grunty o ró nym stopniu
przydatno ci do budowy nasypów by y odspajane oddzielnie w sposób uniemo liwiaj cy ich wymieszanie.
Odst pstwo od powy szego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uk adem warstw geotechnicznych,
wymaga zgody Inspektora Nadzoru.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny by bezpo rednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odk ad. O ile Inspektor Nadzoru dopu ci czasowe sk adowanie odspojonych
gruntów, nale y je odpowiednio zabezpieczy przed nadmiernym zawilgoceniem.
5.2. Wymagania dotycz ce zag szczenia i no no ci gruntu
Zag szczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spe nia
wymagania, dotycz ce minimalnej warto ci wska nika zag szczenia (Is), podanego w tablicy 1.
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Je eli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych niespe niaj wymaganego wska nika
zag szczenia, to przed u eniem konstrukcji nawierzchni nale y je dog ci do warto ci Is, podanych w
tablicy 1.
Je eli warto ci wska nika zag szczenia okre lone w tablicy 1 nie mog by osi gni te przez
bezpo rednie zag szczanie gruntów rodzimych, to nale y podj
rodki w celu ulepszenia gruntu pod a,
umo liwiaj cego uzyskanie wymaganych warto ci wska nika zag szczenia. Mo liwe do zastosowania
rodki, o ile nie s okre lone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru.
Dodatkowo mo na sprawdzi no no
warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na
podstawie pomiaru wtórnego modu u odkszta cenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.
5.3. Ruch budowlany
Nie nale y dopuszcza ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo
warstwy gruntu
(nadk adu) powy ej rz dnych robót ziemnych jest mniejsza ni 0,3 m.
Z chwil przyst pienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si po nim jedynie
ruch maszyn wykonuj cych t czynno
budowlan . Mo e odbywa si jedynie sporadyczny ruch
pojazdów, które nie spowoduj uszkodze powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodze powierzchni robót ziemnych, wynikaj cych z niedotrzymania podanych
powy ej warunków obci a Wykonawc robót ziemnych.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontrolijako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopów
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodno ci z wymaganiami okre lonymi w
dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczególn uwag nale y zwróci na:
a) sposób odspajania gruntów nie pogarszaj cy ich w ciwo ci,
b) zapewnienie stateczno ci skarp,
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zako czeniu,
d) dok adno wykonania wykopów (usytuowanie i wyko czenie),
e) zag szczenie górnej strefy korpusu w wykopie wed ug wymaga okre lonych w pkcie 5.2.
7.OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-02.00.01 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest m3 (metr sze cienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-02.00.01 pkt 8.
9. PODSTAWA P ATNO CI

Projekt ul. Orzeszkowej i ul. S owackiego

-34-

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odk ad, obejmuj ce: odspojenie,
przemieszczenie, za adunek, przewiezienie i wy adunek,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,
- zag szczenie powierzchni wykopu,
- przeprowadzenie pomiarów i bada laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
- rozplantowanie urobku na odk adzie,
- wykonanie, a nast pnie rozebranie dróg dojazdowych,
- rekultywacj terenu.
10.

PRZEPISY ZWI ZANE
Spis przepisów zwi zanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM POD

A

1. WST P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
zwi zanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zag szczaniem pod a gruntowego w zwi zku
z przebudow drogi wewn trznej ul. Orzeszkowej i ul. S owackiego w Ceg owie.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi zanych z :
- wykonaniem koryta g boko ci 25 cm dla wykonania konstrukcji nawierzchni na chodnikach.
1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2. MATERIA Y
Nie wyst puj .
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2. Sprz t do wykonania robót
Wykonawca przyst puj cy do wykonania koryta i profilowania pod a powinien wykaza si mo liwo ci
korzystania z nast puj cego sprz tu:
równiarek lub spycharek uniwersalnych z uko nie ustawianym lemieszem; In ynier mo e dopu ci
wykonanie koryta i profilowanie pod a z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,
koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu w skich koryt),
walców statycznych, wibracyjnych lub p yt wibracyjnych.
Stosowany sprz t nie mo e spowodowa niekorzystnego wp ywu na w ciwo ci gruntu pod a.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2. Transport materia ów

Projekt ul. Orzeszkowej i ul. S owackiego

-36-

Wymagania dotycz ce transportu materia ów podano w ST D.04.02.01.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Warunki przyst pienia do robót
Wykonawca powinien przyst pi do wykonania koryta oraz profilowania i zag szczenia pod a
bezpo rednio przed rozpocz ciem robót zwi zanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze niejsze
przyst pienie do wykonania koryta oraz profilowania i zag szczania pod a, jest mo liwe wy cznie za
zgod In yniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zag szczonym pod u nie mo e odbywa si ruch
budowlany, niezwi zany bezpo rednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawid owego ukszta towania koryta w planie i profilu powinny by wcze niej
przygotowane.
Paliki lub szpilki nale y ustawia w osi drogi i w rz dach równoleg ych do osi drogi lub w inny sposób
zaakceptowany przez In yniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo liwia naci gni cie
sznurków lub linek do wytyczenia robót w odst pach nie wi kszych ni co 10 metrów.
Rodzaj sprz tu, a w szczególno ci jego moc nale y dostosowa do rodzaju gruntu, w którym prowadzone
roboty i do trudno ci jego odspojenia.
Koryto mo na wykonywa r cznie, gdy jego szeroko nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyk ad
na poszerzeniach lub w przypadku robót o ma ym zakresie. Sposób wykonania musi by zaakceptowany
przez In yniera.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odk ad w miejsce wskazane
przez In yniera.
Profilowanie i zag szczenie pod a nale y wykona zgodnie z zasadami okre lonymi w pkt 5.4.
5.4. Profilowanie i zag szczanie pod

a

Przed przyst pieniem do profilowania pod e powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczyszcze .
Po oczyszczeniu powierzchni pod a nale y sprawdzi , czy istniej ce rz dne terenu umo liwiaj uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych rz dnych pod a. Zaleca si , aby rz dne terenu przed profilowaniem
by y o co najmniej 5 cm wy sze ni projektowane rz dne pod a.
Je eli powy szy warunek nie jest spe niony i wyst puj zani enia poziomu w pod u przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni pod e na g boko
zaakceptowan przez In yniera,
dowie
dodatkowy grunt spe niaj cy wymagania obowi zuj ce dla górnej strefy korpusu, w ilo ci
koniecznej do uzyskania wymaganych rz dnych wysoko ciowych i zag ci warstw do uzyskania warto ci
wska nika zag szczenia, okre lonych w tablicy 1.
Do profilowania pod a nale y stosowa równiarki. ci ty grunt powinien by wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez In yniera.
Bezpo rednio po profilowaniu pod a nale y przyst pi do jego zag szczania. Zag szczanie pod a nale y
kontynuowa do osi gni cia wska nika zag szczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wska nik
zag szczenia nale y okre la zgodnie z BN-77/8931-12.
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Tablica 1. Minimalne warto ci wska nika zag szczenia pod
Strefa
korpusu
Górna warstwa o grubo ci 20
cm
Na g boko ci od 20 do 50 cm
od powierzchni pod a

a (Is)

Minimalna warto Is dla:
Autostrad i
Innych dróg
dróg
ekspresowych
Ruch ci ki
Ruch mniejszy
i bardzo ci ki
od ci kiego
1,03
1,00
1,00
1,00

1,00

0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materia tworz cy pod e uniemo liwia przeprowadzenie badania
zag szczenia, kontrol zag szczenia nale y oprze na metodzie obci
p ytowych. Nale y okre li
pierwotny i wtórny modu odkszta cenia pod a wed ug BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego
modu u odkszta cenia nie powinien przekracza 2,2.
Wilgotno gruntu pod a podczas zag szczania powinna by równa wilgotno ci optymalnej z tolerancj
od -20% do +10%.
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag szczonego pod

a

Pod e (koryto) po wyprofilowaniu i zag szczeniu powinno by utrzymywane w dobrym stanie.
Je eli po wykonaniu robót zwi zanych z profilowaniem i zag szczeniem pod a nast pi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przyst pi natychmiast do uk adania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy pod e przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyk ad przez roz enie folii lub w inny
sposób zaakceptowany przez In yniera.
Je eli wyprofilowane i zag szczone pod e uleg o nadmiernemu zawilgoceniu, to do uk adania kolejnej
warstwy mo na przyst pi dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu pod a In ynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezb dnych napraw. Je eli
zawilgocenie nast pi o wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napraw wykona on na w asny koszt.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. Cz stotliwo oraz zakres bada i pomiarów
Cz stotliwo oraz zakres bada i pomiarów dotycz cych cech geometrycznych i zag szczenia koryta i
wyprofilowanego pod a podaje tablica 2.
Tablica 2. Cz stotliwo
Lp.
1
2
3
4
5
6

oraz zakres bada i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego pod

Wyszczególnienie
bada
i pomiarów
Szeroko koryta
Równo pod na
Równo poprzeczna
Spadki poprzeczne *)
Rz dne wysoko ciowe

a

Minimalna cz stotliwo
bada i pomiarów

10 razy na 1 km
co 20 m na ka dym pasie ruchu
10 razy na 1 km
10 razy na 1 km
co 25 m w osi jezdni i na jej kraw dziach dla autostrad
ekspresowych, co 100 m dla pozosta ych dróg
Ukszta towanie osi w co 25 m w osi jezdni i na jej kraw dziach dla autostrad
planie *)
ekspresowych, co 100 m dla pozosta ych dróg
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7

Zag szczenie,
w 2 punktach na dziennej dzia ce roboczej, lecz nie rzadziej ni raz na
wilgotno
gruntu 600 m2
pod a
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta towania osi w planie nale y wykona w punktach
ównych uków poziomych

6.2.2. Szeroko koryta (profilowanego pod a)
Szeroko koryta i profilowanego pod a nie mo e ró ni si od szeroko ci projektowanej o wi cej ni +10
cm i -5 cm.
6.2.3. Równo koryta (profilowanego pod a)
Nierówno ci pod ne koryta i profilowanego pod
68/8931-04.
Nierówno ci poprzeczne nale y mierzy 4-metrow
Nierówno ci nie mog przekracza 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego pod
tolerancj
0,5%.

a nale y mierzy 4-metrow

at zgodnie z norm BN-

at .

a powinny by

6.2.5. Rz dne wysoko ciowe
Ró nice pomi dzy rz dnymi wysoko ciowymi koryta
projektowanymi nie powinny przekracza +1 cm, -2 cm.

lub

zgodne z dokumentacj

wyprofilowanego

6.2.6. Ukszta towanie osi w planie
w planie nie mo e by przesuni ta w stosunku do osi projektowanej o wi cej ni
dróg ekspresowych lub wi cej ni
5 cm dla pozosta ych dróg.

pod

projektow

a

i

z

rz dnymi

3 cm dla autostrad i

6.2.7. Zag szczenie koryta (profilowanego pod a)
Wska nik zag szczenia koryta i wyprofilowanego pod a okre lony wg BN-77/8931-12 nie powinien by
mniejszy od podanego w tablicy 1.
Je li jako kryterium dobrego zag szczenia stosuje si porównanie warto ci modu ów odkszta cenia, to
warto stosunku wtórnego do pierwotnego modu u odkszta cenia, okre lonych zgodnie z norm BN64/8931-02 nie powinna by wi ksza od 2,2.
Wilgotno
w czasie zag szczania nale y bada wed ug PN-B-06714-17 . Wilgotno
gruntu pod a
powinna by równa wilgotno ci optymalnej z tolerancj od -20% do + 10%.
6.3. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego pod

a)

Wszystkie powierzchnie, które wykazuj wi ksze odchylenia cech geometrycznych od okre lonych w
punkcie 6.2 powinny by naprawione przez spulchnienie do g boko ci co najmniej 10 cm, wyrównanie i
powtórne zag szczenie. Dodanie nowego materia u bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta g boko ci 30 cm.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
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Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacja projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 da y wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Podstaw p atno ci jest ilo wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych pomno ona przez cen
jednostkow uj
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 koryta g boko ci 30 cm obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
za adunek nadmiaru odspojonego gruntu na rodki transportowe i odwiezienie na odk ad lub nasyp,
profilowanie dna koryta lub pod a,
zag szczenie,
utrzymanie koryta lub pod a,
przeprowadzenie pomiarów i bada laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
Normy
1. PN-B-04481
2. PN-/B-06714-17
3. BN-64/8931-02
4.

BN-68/8931-04

5.

BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno ci
Drogi samochodowe. Oznaczanie modu u odkszta cenia
nawierzchni podatnych i pod a przez obci enie p yt
Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni
planografem i at
Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu
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D.04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE
1. WST P
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
zwi zanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie w zwi zku z przebudow
drogi wewn trznej ul. Orzeszkowej i ul. S owackiego w Ceg owie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonywaniem
podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 i obejmuj ST:
D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie,
D.04.04.03 Podbudowa z
la wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.
Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje si , zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako podbudow pomocnicz i podbudow zasadnicz wg Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych.
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegaj cy na odpowiednim zag szczeniu w
optymalnej wilgotno ci kruszywa o w ciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w specyfikacjach dotycz cych
poszczególnych rodzajów podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:
D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie,
D.04.04.03 Podbudowa z
la wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w ST D.M.00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materia ów
Materia y stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w ST
dotycz cych poszczególnych rodzajów podbudów:
D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie,
D.04.04.03 Podbudowa z
la wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.
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2.3. Wymagania dla materia ów
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okre lona wed ug PN-B-06714-15 powinna le
granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

mi dzy krzywymi

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metod
stabilizacji mechanicznej
Obja nienia do rysunku:
1-2 kruszywo na podbudow zasadnicz (górn warstw ) lub podbudow jednowarstwow
1-3 kruszywo na podbudow pomocnicz (doln warstw )
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by ci a i nie mo e przebiega od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na s siednich sitach. Wymiar najwi kszego ziarna
kruszywa nie mo e przekracza 2/3 grubo ci warstwy uk adanej jednorazowo.

2.3.2. W ciwo ci kruszywa
Kruszywa powinny spe nia wymagania okre lone w tablicy 1.
Tablica 1.

Lp

Wyszczególnienie
ciwo ci

1

Zawarto ziarn mniejszych
ni 0,075 mm, % (m/m)
Zawarto nadziarna, %
(m/m), nie wi cej ni
Zawarto ziarn nieforemnych
%(m/m), nie wi cej ni
Zawarto zanieczyszcze
organicznych, %(m/m), nie
wi cej ni
Wska nik piaskowy po pi ciokrotnym zag szczeniu metod
I lub II wg PN-B-04481, %
cieralno w b bnie Los
Angeles
a) cieralno ca kowita po

2
3
4
5
6

Wymagania
Kruszywa
el
amane
Podbudowa
zasad- pomoc zasad- pomoc zasad- pomoc
nicza -nicza nicza -nicza nicza -nicza
od 2
od 2
od 2
od 2
od 2
od 2
do 10 do 12 do 10 do 12 do 10 do 12
5
10
5
10
5
10
Kruszywa
naturalne

35

45

35

40

-

-

1

1

1

1

1

1

od 30
do 70

od 30
do 70

od 30
do 70

od 30
do 70

-

-

35

45

35

50

40

50

Badania
wed ug
PN-B-06714-15
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-04481
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pe nej liczbie obrotów, nie
wi cej ni
b) cieralno cz ciowa po
1/5 pe nej liczby obrotów, nie
wi cej ni
7 Nasi kliwo , %(m/m), nie
wi cej ni
8 Mrozoodporno , ubytek masy
po 25 cyklach zamra ania,
%(m/m), nie wi cej ni
9 Rozpad krzemianowy i
elazawy cznie, % (m/m),
nie wi cej ni
10 Zawarto zwi zków siarki w
przeliczeniu na SO3, %(m/m),
nie wi cej ni
11 Wska nik no no ci wno
mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy ni :
a) przy zag szczeniu IS 1,00
b) przy zag szczeniu IS 1,03

PN-B-06714-42
30

40

30

35

30

35

2,5

4

3

5

6

8

PN-B-06714-18
PN-B-06714-19

5

10

5

10

5

10

-

-

-

-

1

3

1

1

1

1

2

4

80
120

60
-

80
120

60
-

80
120

60
-

PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-28

PN-S-06102

2.3.3. Materia na warstw ods czaj
Na warstw ods czaj
stosuje si :
wir i mieszank wg PN-B-11111,
piasek wg PN-B-11113.
2.3.4. Materia na warstw odcinaj
Na warstw odcinaj
stosuje si :
piasek wg PN-B-11113,
mia wg PN-B-11112 ,
geow óknin o masie powierzchniowej powy ej 200 g/m wg aprobaty technicznej.
2.3.5. Materia y do ulepszania w ciwo ci kruszyw
Do ulepszania w ciwo ci kruszyw stosuje si :
cement portlandzki wg PN-B-19701,
wapno wg PN-B-30020,
popio y lotne wg PN-S-96035,
el granulowany wg PN-B-23006.
Dopuszcza si stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorz dnych efektów ulepszania
kruszywa i po zaakceptowaniu przez In yniera.
Rodzaj i ilo dodatku ulepszaj cego nale y przyjmowa zgodnie z PN-S-06102 .
2.3.6. Woda
Nale y stosowa wod wg PN-B-32250.
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprz t do wykonania robót
Wykonawca przyst puj cy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykaza si mo liwo ci korzystania z nast puj cego sprz tu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposa onych w urz dzenia dozuj ce wod . Mieszarki powinny
zapewni wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno ci optymalnej,
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b) równiarek albo uk adarek do rozk adania mieszanki,
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zag szczania. W miejscach trudno
dost pnych powinny by stosowane zag szczarki p ytowe, ubijaki mechaniczne lub ma e walce
wibracyjne.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materia ów
Kruszywa mo na przewozi dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia ami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywa si zgodnie z BN-88/6731-08.
Transport pozosta ych materia ów powinien odbywa si zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie pod

a

Pod e pod podbudow powinno spe nia wymagania okre lone w ST D.04.01.01 „Koryto wraz z
profilowaniem i zag szczeniem pod a” i ST D.02.00.00 „Roboty ziemne”.
Podbudowa powinna by u ona na pod u zapewniaj cym nie przenikanie drobnych cz stek gruntu do
podbudowy. Warunek nie przenikania nale y sprawdzi wzorem:

D15

5

(1)

d 85

w którym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy
ods czaj cej, w milimetrach,
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu pod a, w milimetrach.
Je eli warunek (1) nie mo e by spe niony, nale y na pod u u
warstw odcinaj
lub
odpowiednio dobran geow óknin . Ochronne w ciwo ci geow ókniny, przeciw przenikaniu drobnych
cz stek gruntu, wyznacza si z warunku:

d 50

1,2

(2)

O 90

w którym:
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu pod a, w milimetrach,
O90 -umowna rednica porów geow ókniny odpowiadaj ca wymiarom frakcji gruntu zatrzymuj ca si na
geow ókninie w ilo ci 90% (m/m); warto parametru 090 powinna by podawana przez producenta
geow ókniny.
Paliki lub szpilki do prawid owego ukszta towania podbudowy powinny by wcze niej
przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w rz dach równoleg ych do osi drogi, lub w
inny sposób zaakceptowany przez In yniera.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo liwia naci gni cie sznurków lub linek do
wytyczenia robót w odst pach nie wi kszych ni co 10 m.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszank kruszywa o ci le okre lonym uziarnieniu i wilgotno ci optymalnej nale y wytwarza w
mieszarkach gwarantuj cych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgl du na konieczno zapewnienia
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jednorodno ci nie dopuszcza si wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki
sposób, aby nie uleg a rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.4. Wbudowywanie i zag szczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna by rozk adana w warstwie o jednakowej grubo ci, takiej, aby jej ostateczna
grubo po zag szczeniu by a równa grubo ci projektowanej. Grubo pojedynczo uk adanej warstwy nie
mo e przekracza 20 cm po zag szczeniu. Warstwa podbudowy powinna by roz ona w sposób
zapewniaj cy osi gni cie wymaganych spadków i rz dnych wysoko ciowych. Je eli podbudowa sk ada si z
wi cej ni jednej warstwy kruszywa, to ka da warstwa powinna by wyprofilowana i zag szczona z
zachowaniem wymaganych spadków i rz dnych wysoko ciowych. Rozpocz cie budowy ka dej nast pnej
warstwy mo e nast pi po odbiorze poprzedniej warstwy przez In yniera.
Wilgotno
mieszanki kruszywa podczas zag szczania powinna odpowiada wilgotno ci optymalnej,
okre lonej wed ug próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materia nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Je eli wilgotno mieszanki kruszywa jest
ni sza od optymalnej o 20% jej warto ci, mieszanka powinna by zwil ona okre lon ilo ci wody i
równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno mieszanki kruszywa jest wy sza od optymalnej o
10% jej warto ci, mieszank nale y osuszy .
Wska nik zag szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiada przyj temu poziomowi
wska nika no no ci podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.
5.5. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed u eniem nast pnej warstwy, powinna by utrzymywana w dobrym
stanie. Je eli Wykonawca b dzie wykorzystywa , za zgod In yniera, gotow podbudow do ruchu
budowlanego, to jest obowi zany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wynik ych z niew ciwego utrzymania podbudowy obci a Wykonawc robót.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robót i przedstawi wyniki tych bada In ynierowi w celu akceptacji materia ów. Badania te
powinny obejmowa wszystkie w ciwo ci okre lone w pkt 2.3 niniejszej ST.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Cz stotliwo oraz zakres bada i pomiarów
Cz stotliwo oraz zakres bada podano w tablicy 2.
Tablica 2. Cz stotliwo
ora zakres
bada przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie
Cz stotliwo
Lp.

Wyszczególnienie bada

1

Uziarnienie mieszanki

2

Wilgotno

mieszanki
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Minimalna liczba
bada na dziennej
dzia ce roboczej

bada
Maksymalna
powierzchnia
podbudowy przypadaj ca na jedno
badanie (m2)

2

600
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3

Zag szczenie warstwy

4

Badanie w
2.3.2

10 próbek na 10000 m2

ciwo ci kruszywa wg tab. 1, pkt

dla ka dej partii kruszywa i przy ka dej
zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno by zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki nale y
pobiera w sposób losowy, z roz onej warstwy, przed jej zag szczeniem. Wyniki bada powinny by na
bie co przekazywane In ynierowi.
6.3.3. Wilgotno mieszanki
Wilgotno
mieszanki powinna odpowiada wilgotno ci optymalnej, okre lonej wed ug próby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancj +10% -20%.
Wilgotno nale y okre li wed ug PN-B-06714-17
6.3.4. Zag szczenie podbudowy
Zag szczenie ka dej warstwy powinno odbywa si a do osi gni cia wymaganego wska nika
zag szczenia.
Zag szczenie podbudowy nale y sprawdza wed ug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemo liwe ze wzgl du na gruboziarniste kruszywo, kontrol zag szczenia
nale y oprze na metodzie obci
p ytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej ni raz na 5000 m2, lub
wed ug zalece In yniera.
Zag szczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nale y uzna za prawid owe, gdy stosunek
wtórnego modu u E2 do pierwotnego modu u odkszta cenia E1 jest nie wi kszy od 2,2 dla ka dej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.
E2
E1

2,2

6.3.5. W ciwo ci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowa ocen wszystkich w ciwo ci okre lonych w pkt 2.3.2.
Próbki do bada pe nych powinny by pobierane przez Wykonawc w sposób losowy w obecno ci
In yniera.
6.4. Wymagania dotycz ce cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Cz stotliwo oraz zakres pomiarów
Cz stotliwo oraz zakres pomiarów dotycz cych cech geometrycznych podbudowy podano w
tablicy 3.
Tablica 3. Cz stotliwo oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie
Lp.

Wyszczególnienie bada i pomiarów
podbudowy

Minimalna cz stotliwo

pomiarów

1

Szeroko

2

Równo

pod

3

Równo

poprzeczna

10 razy na 1 km

4

Spadki poprzeczne*)

10 razy na 1 km

5

Rz dne wysoko ciowe

co 100 m

6

Ukszta towanie osi w planie*)

co 100 m

7

Grubo

Podczas budowy:
w 3 punktach na ka dej dzia ce roboczej, lecz nie
rzadziej ni raz na 400 m2
Przed odbiorem:

na

podbudowy

10 razy na 1 km
w sposób ci y planografem albo co 20 m at na
ka dym pasie ruchu
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w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni raz na 2000 m2
8

No no podbudowy:
- modu odkszta cenia
- ugi cie spr yste

co najmniej w dwóch przekrojach na ka de 1000 m
co najmniej w 20 punktach na ka de 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta towania osi w planie nale y wykona w punktach
ównych uków poziomych.
6.4.2. Szeroko podbudowy
Szeroko podbudowy nie mo e ró ni si od szeroko ci projektowanej o wi cej ni +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraw ników szeroko podbudowy powinna by wi ksza od szeroko ci warstwy
wy ej le cej o co najmniej 25 cm lub o warto wskazan w dokumentacji projektowej.
6.4.3. Równo podbudowy
Nierówno ci pod ne podbudowy nale y mierzy 4-metrow at lub planografem, zgodnie z BN68/8931-04.
Nierówno ci poprzeczne podbudowy nale y mierzy 4-metrow at .
Nierówno ci podbudowy nie mog przekracza :
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i ukach powinny by zgodne z dokumentacj
projektow , z tolerancj
0,5 %.
6.4.5. Rz dne wysoko ciowe podbudowy
Ró nice pomi dzy rz dnymi wysoko ciowymi podbudowy i rz dnymi projektowanymi nie powinny
przekracza + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Ukszta towanie osi podbudowy i ulepszonego pod a
podbudowy w planie nie mo e by przesuni ta w stosunku do osi projektowanej o wi cej ni
5 cm.
6.4.7. Grubo podbudowy i ulepszonego pod a
Grubo podbudowy nie mo e si ró ni od grubo ci projektowanej o wi cej ni :
- dla podbudowy zasadniczej 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8. No no podbudowy
modu odkszta cenia wg BN-64/8931-02 powinien by zgodny z podanym w tablicy 4,
ugi cie spr yste wg BN-70/8931-06 powinno by zgodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy
Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa o
wska niku wno
nie mniejszym

Wska nik
zag szczenia
IS nie
mniejszy ni

ni , %
60
80
120

1,0
1,0
1,03

Maksymalne ugi cie spr yste
pod ko em, mm

Minimalny modu odkszta -cenia
mierzony p yt o rednicy 30
cm, MPa

40 kN

50 kN

od pierwszego
obci enia E1

od drugiego
obci enia E2

1,40
1,25
1,10

1,60
1,40
1,20

60
80
100

120
140
180

6.5. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
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6.5.1. Niew ciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazuj wi ksze odchylenia od okre lonych w punkcie
6.4 powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do g boko ci co najmniej 10 cm, wyrównane
i powtórnie zag szczone. Dodanie nowego materia u bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.
Je eli szeroko podbudowy jest mniejsza od szeroko ci projektowanej o wi cej ni 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wy ej le cym, to Wykonawca powinien na w asny koszt poszerzy
podbudow przez spulchnienie warstwy na pe
grubo do po owy szeroko ci pasa ruchu, do enie
materia u i powtórne zag szczenie.
6.5.2. Niew ciwa grubo podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl dem grubo ci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny by naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiedni g boko , zgodnie z decyzj In yniera, uzupe nione nowym materia em o odpowiednich
ciwo ciach, wyrównane i ponownie zag szczone.
Roboty te Wykonawca wykona na w asny koszt. Po wykonaniu tych robót nast pi ponowny pomiar i ocena
grubo ci warstwy, wed ug wy ej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niew ciwa no no podbudowy
Je eli no no podbudowy b dzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezb dne do zapewnienia wymaganej no no ci, zalecone przez In yniera.
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zani enie
no no ci podbudowy wynik o z niew ciwego wykonania robót przez Wykonawc podbudowy.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacj projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 9.
Podstaw p atno ci jest ilo wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych pomno ona przez cen
jednostkow uj
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynno ci obj tych cen jednostkow 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w ST:
D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie,
D.04.04.03 Podbudowa z
la wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.
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10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PN-B-04481
PN-B-06714-12
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19

8.

PN-B-06714-26

9.
10.
11.
12.
13.

PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42
PN-B-06731

14.

PN-B-11111

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

PN-B-11112
PN-B-11113
PN-B-19701
PN-B-23006
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-S-06102
PN-S-96023
PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

28.
29.
30.

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci zanieczyszcze obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sk adu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kszta tu ziarn
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno ci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasi kliwo ci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno ci metod
bezpo redni
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci zanieczyszcze
organicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci siarki metod bromow
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu elazawego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie cieralno ci w b bnie Los Angeles
el wielkopiecowy kawa kowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir i
mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa amane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i ocena zgodno ci
Kruszywo do betonu lekkiego
Wapno
Materia y budowlane. Woda do betonu i zapraw
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z t ucznia kamiennego
Popio y lotne
Cement. Transport i przechowywanie
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne amane do nawierzchni drogowych
Drogi samochodowe. Oznaczanie wska nika piaskowego
Drogi samochodowe. Oznaczanie modu u odkszta cenia nawierzchni podatnych i
pod a przez obci enie p yt
Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at
Drogi samochodowe. Pomiar ugi podatnych ugi ciomierzem belkowym
Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
1. WST P
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej s wymagania dotycz ce wykonania
i odbioru robót zwi zanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa amanego stabilizowanego
mechanicznie w zwi zku z przebudow drogi wewn trznej ul. Orzeszkowej i ul. S owackiego w Ceg owie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie i zawarte s w ST D.04.04.00
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.3.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuj :
- wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie wykonywanej
warstwami grubo ci 20 cm.
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wi cej warstw
zag szczonej mieszanki, która stanowi warstw no
nawierzchni drogowej.
1.4.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w ST
D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materia ów
Materia em do wykonania podbudowy z kruszyw amanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by kruszywo amane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczaków albo ziarn wiru wi kszych od 8 mm.
Kruszywo powinno by jednorodne bez zanieczyszcze obcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materia ów
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Uziarnienie kruszywa powinno by zgodne z wymaganiami podanymi w ST D.04.04.00 „Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.1.
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2.3.2. W ciwo ci kruszywa
Kruszywo powinno spe nia
Wymagania ogólne” pkt 2.3.2.

wymagania okre lone w ST D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.

3. SPRZ T
Wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt 3.
4. TRANSPORT
Wymagania dotycz ce transportu podano w ST D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie pod a
Przygotowanie pod a powinno odpowiada wymaganiom okre lonym w ST D.04.04.00
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszank kruszywa nale y wytwarza zgodnie z ustaleniami podanymi w ST D.04.04.00
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3.
Je li dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popio ami
przy WP od 20 do 30% lub powy ej 70%, szczegó owe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okre li
SST, zgodnie z PN-S-06102.
5.4. Wbudowywanie i zag szczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotycz ce rozk adania i zag szczania mieszanki podano w ST D.04.04.00 „Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.4.
5.5. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada wymaganiom okre lonym w ST D.04.04.00
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.6.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona badania kruszyw, zgodnie z
ustaleniami ST D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.2.
6.3. Badania w czasie robót
Cz stotliwo oraz zakres bada i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w ST D.04.04.00
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3.
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6.4. Wymagania dotycz ce cech geometrycznych podbudowy
Cz stotliwo
ogólne” pkt 6.4.

oraz zakres pomiarów podano w ST D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania

6.5. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w .ST D.04.04.00
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.5.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
amanego stabilizowanego mechanicznie wykonywanej warstwami grubo ci 20 cm.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”
pkt 8.
9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 9.
Podstaw p atno ci jest ilo wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych pomno ona przez cen
jednostkow uj
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie wykonywanej
warstwami grubo ci 20 cm obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
sprawdzenie i ewentualn napraw pod a,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recept ,
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
roz enie mieszanki,
zag szczenie roz onej mieszanki,
przeprowadzenie pomiarów i bada laboratoryjnych okre lonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robót.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
Normy i przepisy zwi zane podano w ST D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”
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D-05.03.05. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
1.WST P
Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

1.1.

Przedmiotem niniejszej SST s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z
wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego zwi zanych z przebudow drogi
wewn trznej ul. Orzeszkowej i ul. S owackiego w Ceg owie.
Zakres stosowania SST

1.2.

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

Zakres robót obj tych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowi wymagania dotycz ce robót zwi zanych z wykonaniem:
warstwy cieralnej z AC 8 S o strukturze zamkni tej o grubo ci 4 cm,
warstwy wi
cej z AC 19 W o strukturze cz ciowo zamkni tej o grubo ci 6 cm,
Okre lenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wype niacza mineralnego o okre lonym sk adzie i
uziarnieniu.
1.4.2.Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiedni ilo ci asfaltu lub polimeroasfaltu,
wytworzona na gor co, w okre lony sposób, spe niaj ca okre lone wymagania.
1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa u

ona i zag szczona.

1.4.4. rodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezj asfaltu do materia ów
mineralnych oraz zwi ksza odporno b onki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wod ; mo e by
dodawany do asfaltu lub do kruszywa.
1.4.5. Pod

e pod warstw asfaltow - powierzchnia przygotowana do u

enia warstwy z mieszanki mineralno-

asfaltowej.
1.4.6. Asfalt up ynniony - asfalt drogowy up ynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.
1.4.8. Próba technologiczna - wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej w
zgodne z recept laboratoryjn .

ciwo ci s

1.4.9. Odcinek próbny - odcinek warstwy nawierzchni (o d ugo ci co najmniej 50 m) wykonany w warunkach zbli onych
do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprz tu i uzyskiwanych parametrów technicznych robót.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR) - obci enie drogi ruchem samochodowym, wyra one w osiach obliczeniowych (100 kN)
na obliczeniowy pas ruchu na dob .
1.4.11. Pozosta e okre lenia podstawowe s zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4.
1.5.Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5.

,
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2. MATERIA Y
-

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne" pkt 2.
2.2. Asfalt

W zale no ci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu powinny by stosowane asfalty drogowe podane w
tablicy 1.
Tablica 1. Lepiszcze asfaltowe do betonów asfaltowych wed ug przeznaczenia i obci enia drogi
ruchem
Przeznaczenie betonu asfaltowego

Beton asfaltowy do warstwy wi cej
Beton asfaltowy do warstwy cieralnej

Kategoria ruchu
KR1-2
50/70
50/70

Nale y stosowa asfalty drogowe spe niaj ce wymagania PN-EN-12591 z dostosowaniem do warunków
polskich, okre lone w tablicy 2.
Tablica 2. Wymagane w
Lp.
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

2.3.

ciwo ci asfaltów drogowych z dostosowaniem do warunków polskich
ciwo ci

Metoda badania
ciwo ci obligatoryjne
Penetracja w 25°C
0,1 mm
PN-EN 1426
Temperatura mi knienia, °C
PN-EN 1427
PN-EN 22592
Temperatura zap onu, nie mniej ni °C
PN-EN 12592
Zawarto sk adników rozpuszczalnych, nie mniej
ni
% m/m
PN-EN 12607-1
Zmiana masy postarzeniu (ubytek lub przyrost),
nie wi cej ni
% m/m
PN-EN 1426
Pozosta a penetracja postarzeniu, nie mniej ni
%
PN-EN 1427
Temperatura mi knienia postarzeniu, nie
mniej ni °C
ciwo ci specjalne krajowe
PN-EN 12606-1
Zawarto parafiny, nie wi cej ni %
PN-EN 1427
Wzrost temperatury mi knienia po starzeniu, nie
wi cej ni °C
PN-EN 12593
Temperatura amliwo ci, nie wi cej ni °C

Rodzaj asfaltu 35/50 50/70
35+50
50+58
240
99

50+70
46+54
230
99

0,5

0,5

53

55

52

48

2,2
8

2,2
9

-5

-8

Polimeroasfalt

Polimeroasfalt nie wystepuje
2.4. Wype niacz

W zale no ci od kategorii ruchu i warstwy nawierzchni nale y stosowa wype niacz spe niaj cy
odpowiednie wymagania PN-EN-13043 okre lone w tablicy 3 i 4.

Tablica 3. Wymagania wobec wype niacza do warstwy wi
asfaltowego
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Tablica 4. Wymagania wobec wype niacza do warstwy cieralnej z betonu asfaltowego

Przechowywanie wype niacza powinno si odbywa w silosach, w warunkach zabezpieczaj cych go przed zanieczyszczeniem i
zawilgoceniem.
2.5. Kruszywo do warstwy cieralnej
Nale y stosowa kruszywa wed ug normy PN-EN-13043 (kruszywo grube i drobne wy cznie ze ska nr E1, E2, E3 dla KR 1-2.
Tablica 5. Wymagania wobec kruszywa drobnego do warstwy cieralnej z betonu asfaltowego
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Tablica 6. Wymagania wobec kruszywa drobnego do warstwy wi
i wzmacniaj cej z betonu asfaltowego

cej, wyrównawczej

Sk adowanie kruszywa powinno odbywa si w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
2.6. Emulsja asfaltowa kationowa
Nale y stosowa drogowe kationowe emulsje asfaltowe spe niaj ce wymagania okre lone w WT.EmA-99.
2.7.

rodki adhezyjne

rodki adhezyjne do mieszanki mineralno-asfaltowej nale y stosowa obowi zkowo w przypadku, gdy
przyczepno asfaltu do kruszywa, oznaczona zgodnie z PN-B-06714-22:1984, jest mniejsza ni 80%,
wzgl dnie, gdy spadek stabilno ci próbek wykonanych wg metody Marshalla, a przechowywanych 48 h w
wodzie o temp. 60°C (a nast pnie wysuszonych) przekracza 10%.
3. SPRZ T
-

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3.
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3.2.

Sprz t do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przyst puj cy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykaza si
mo liwo ci korzystania z nast puj cego sprz tu:
wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ci ym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych,
uk adarek do uk adania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zag szczanego,
skrapiarek,
walców stalowych g adkich lekkich, rednich i ci kich,
walców ogumionych,
samochodów samowy adowczych z przykryciem brezentowym.
4. TRANSPORT

4.1.

Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4.
4.2.

Asfalt

Asfalt nale y przewozi zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [4].
4.3. Polimeroasfalt
Nie wyst puje.
Wype niacz

-

Wype niacz luzem nale y przewozi w cysternach przystosowanych do przewozu materia ów sypkich,
umo liwiaj cych roz adunek pneumatyczny.
Wype niacz workowany mo na przewozi dowolnymi rodkami transportu w sposób zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem worków.
Kruszywo

-

Kruszywo mo na przewozi dowolnymi rodkami transportu, w warunkach zabezpieczaj cych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.
4.6. Mieszanka betonu asfaltowego
Mieszank betonu asfaltowego nale y przewozi pojazdami samowy adowczymi wyposa onymi w pokrowce
brezentowe.
W czasie transportu mieszanka betonu asfaltowego powinna by przykryta brezentem.
Czas transportu od za adunku do roz adunku nie powinien przekracza 2 godzin z jednoczesnym
spe nieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.
Zaleca si stosowanie samochodów termosów z podwójnymi cianami skrzyni wyposa onej w system
ogrzewczy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.2.

Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5.
5.2.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Za opracowanie projektu sk adu mieszanki mineralno-bitumicznej odpowiada Wykonawca.
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Przed przyst pieniem do robót, w terminie uzgodnionym z In ynierem, Wykonawca dostarczy In ynierowi
do akceptacji projekt sk adu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki bada laboratoryjnych i próbki
materia ów pobrane w obecno ci In yniera.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
- doborze sk adników mieszanki,
- doborze optymalnej ilo ci asfaltu,
- okre leniu jej w ciwo ci i porównaniu wyników z za eniami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna si mie ci w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego
przez krzywe graniczne.
5.2.1. Warstwa cieralna z betonu asfaltowego
Rz dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy cieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawarto ci asfaltu podano w tablicy 3.
Tablica 3. Rz dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy cieralnej z betonu
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Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy cieralnej z betonu
asfaltowego

5.2.2. Warstwa wi

ca i wyrównawcza

Rz dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wi cej i wyrównawczej z
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawarto ci asfaltu podano w tablicy 5.
Tablica 5. Rz dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wi
cej i
wyrównawczej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawarto ci asfaltu
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Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wi

cej, wyrównawczej oraz

wzmacniaj cej z betonu asfaltowego
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5.3.

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno asfaltow produkuje si w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ci ym
zapewniaj cej prawid owe dozowanie sk adników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie
temperatury sk adników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.
Dozowanie sk adników, w tym tak e wst pne, powinno by wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z
recept . Dopuszcza si dozowanie obj to ciowe asfaltu, przy uwzgl dnieniu zmiany jego g sto ci w
zale no ci od temperatury.
Tolerancje dozowania sk adników mog wynosi : jedna dzia ka elementarna wagi, wzgl dnie
przep ywomierza, lecz nie wi cej ni ±2 % w stosunku do masy sk adnika.
rodki adhezyjne do mieszanki mineralno-asfaltowej nale y stosowa obowi zkowo w przypadku, gdy
przyczepno asfaltu do kruszywa, oznaczona zgodnie z PN-B-06714-22:1984, jest mniejsza ni 80%,
wzgl dnie, gdy spadek stabilno ci próbek wykonanych wg metody Marshalla, a przechowywanych 48 h w
wodzie o temp. 60°C (a nast pnie wysuszonych) przekracza 10%.
Je eli jest przewidziane dodanie rodka adhezyjnego, to powinien on by dozowany do asfaltu w sposób
okre lony w Aprobacie Technicznej, w ilo ciach okre lonych w recepcie.
Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w sposób po redni, z uk adem termostatowania,
zapewniaj cym
utrzymanie sta ej temperatury z tolerancj ± 5°C.
Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosi :
- od 145°C do 160°C,
Kruszywo powinno by wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wype niacza
uzyska a w ciw temperatur . Maksymalna temperatura gor cego kruszywa nie powinna by wy sza o
wi cej ni 30°C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej.
Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosi :
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- od 140°C do 165°C,
Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz o
temperaturze ni szej od wymaganej powinna by traktowana jako odpad produkcyjny.
Przygotowanie pod

-

a

Pod e dla obj tej niniejsz specyfikacj warstwy nawierzchni stanowi warstwa podbudowy z betonu
asfaltowego.
Pod e powinno by wyprofilowane i równe. Powierzchnia pod a powinna by sucha i czysta.
Nierówno ci poprzeczne i pod ne dla drogi nie powinny by wi ksze ni :
9 mm pod warstw cieraln ,
12 mm pod warstw wi
Przed roz eniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego pod e nale y skropi . Powierzchnie
czo owe w azów, wpustów itp. urz dze powinny by pokryte asfaltem.
Po czenia mi dzywarstwowe

5.5.
Ka

u

on warstw nale y skropi emulsj asfaltow przed u

eniem nast pnej, w celu zapewnienia

odpowiedniego po czenia mi dzywarstwowego.
Zalecane ilo ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej podano w tablicy 7.
Tablica 7. Zalecane ilo ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej

Skropienie powinno by wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody;
orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:
8 h przy ilo ci powy ej 1,0 kg/m2emulsji,
2 h przy ilo ci od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji,
0,5 h przy ilo ci od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji.
5.6.

Warunki przyst pienia do robót

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego mo e by uk adana, gdy temperatura otoczenia w ci gu doby
by a nie ni sza ni 10 °C dla wykonywanej warstwy grubo ci < 8 cm. Nie dopuszcza si uk adania
podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V >
16 m/s).
5.7. Zarób próbny
Wykonawca przed przyst pieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej jest zobowi zany do
przeprowadzenia w obecno ci In yniera kontrolnej produkcji w postaci próbnego zarobu. Nale y wykona
pe ny zarób próbny z udzia em asfaltu, w ilo ci zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zawarto ci
asfaltu w mieszance okre la si wykonuj c ekstrakcj .
Pobrana próbka MMA z zarobu próbnego w obecno ci In yniera zostanie dostarczona przez In yniera do
Laboratorium Zamawiaj cego i tam zbadana, w celu porównania z zaprojektowan recept zachowuj c
tolerancje podane w tablicy 8.
Tablica 8. Tolerancje sk adników mieszanki mineralno- asfaltowej wzgl dem sk adu zaprojektowanego
przy badaniu pojedy czej próbki metod ekstrakcji
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5.8.

Odcinek próbny

Co najmniej na 3 dni przed rozpocz ciem robót Wykonawca powinien wykona odcinek próbny w celu: stwierdzenia czy u yty sprz t jest w ciwy,
- okre lenia grubo ci warstwy mineralno-asfaltowej przed zag szczeniem, koniecznej do uzyskania
wymaganej w dokumentacji projektowej grubo ci warstwy,
- okre lenia potrzebnej ilo ci przej walców dla uzyskania prawid owego zag szczenia warstwy Do takiej
próby Wykonawca u yje takich materia ów oraz sprz tu, jakie b
stosowane do wykonania podbudowy.
Odcinek próbny powinien by zlokalizowany w miejscu wskazanym przez In yniera.
Wykonawca mo e przyst pi do wykonania warstwy wi cej lub cieralnej po zaakceptowaniu odcinka
próbnego przez In yniera.
5.9.

Wbudowanie i zag szczanie warstwy cieralnej, wi

cej i wyrównawczej z betonu asfaltowego

Produkcja mieszanki mineralno-asfaltowej mo e zosta rozpocz ta na wniosek Wykonawcy, po wyra eniu
zgody przez In yniera. Bez zatwierdzonej recepty laboratoryjnej, Wykonawca nie mo e rozpocz
produkcji. Wytwórnia musi zosta zaprogramowana zgodnie z zatwierdzon recept robocz . Nie
dopuszcza si r cznego sterowania produkcj mieszanki mineralno-asfaltowej.
Uk adanie mieszanki mo e odbywa si jedynie przy u yciu mechanicznej uk adarki z wyposa eniem w
uk ad z automatycznym sterowaniem grubo ci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacj
projektow .
Temperatura mieszanki nie powinna by ni sza od minimalnej temperatury podanej w pkt 5.3.
Zag szczanie mieszanki powinno si odbywa zgodnie ze schematem przej walca ustalonym na odcinku
próbnym.
Pocz tkowa temperatura mieszanki w czasie zag szczania powinna wynosi nie mniej ni wg Aprobaty
technicznej Producenta asfaltu.
Zag szczanie mieszanki nale y rozpocz od kraw dzi nawierzchni ku rodkowi.
Wska nik zag szczenia u onej warstwy powinien by zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 4 i 6.
cza w nawierzchni powinny by wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi.
W przypadku rozk adania mieszanki ca szeroko ci warstwy, z cza poprzeczne, wynikaj ce z dziennej
dzia ki roboczej, powinny by równo obci te, posmarowane lepiszczem i zabezpieczone listw przed
uszkodzeniem.
W przypadku rozk adania mieszanki po ow szeroko ci warstwy, wyst puj ce dodatkowo z cze pod ne
nale y zabezpieczy w sposób podany dla z cza poprzecznego.
cza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by przesuni te wzgl dem siebie o co najmniej 15cm.
cza powinny by ca kowicie zwi zane, a przylegaj ce warstwy powinny by w jednym poziomie.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jako ci robót

-

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6.
6.2.

Badania przed przyst pieniem do robót
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Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona badania asfaltu, wype niacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi wyniki tych bada In ynierowi
do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Cz stotliwo
Cz stotliwo
w tablicy 9.

oraz zakres bada i pomiarów

oraz zakres bada i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano

Tablica 9. Cz stotliwo
asfaltowej

oraz zakres bada i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno-

Sk ad mieszanki mineralno-asfaltowej

-

Badanie sk adu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 [7].
Wyniki powinny by zgodne z recept laboratoryjn z tolerancj okre lon w tablicy 8.
6.3.3.

Badanie w

ciwo ci asfaltu

Dla ka dej cysterny nale y wykona badania sprawdzaj ce w zakresie:
- penetracji w temp. 25°C,
- temperatury mi knienia,
- nawrotu spr ystego (tylko dla polimeroasfaltów).
Asfalt z dostawy nale y uzna za przydatny do produkcji przy równoczesnym spe nieniu nast puj cych
warunków:
- wyniki bada sprawdzaj cych jw. S zgodne z odpowiednimi wymaganiami okre lonymi w pkt 2.2.
- wyniki bada pe nych wykonanych przez producenta asfaltu, stanowi ce atest za czony do dostawy, s
zgodne z odpowiednimi wymaganiami okre lonymi w pkt 2.2.
-

Badanie w

ciwo ci wype niacza
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Na ka de 100 Mg zu ytego wype niacza nale y zbada uziarnienie i wilgotno wype niacza, natomiast
pe ne badanie nale y wykona przy ka dej zmianie wype niacza i w przypadku wyst pienia w tpliwo ci, co
do jego jako ci zgodnie z pkt. 2.2.

6.3.5.

Badanie w

ciwo ci kruszywa

Przy ka dej dostawie nale y bada cechy gatunkowe kruszywa, natomiast cechy klasowe nale y sprawdza
przy ka dej zmianie kruszywa i w przypadku wyst pienia w tpliwo ci, co do jego jako ci.
6.3.6.

Pomiar temperatury sk adników mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sk adników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by zgodna
z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i niniejszymi SST.
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

-

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkukrotnym zanurzeniu termometru
w mieszance i odczytaniu temperatury.
Dok adno pomiaru 2°C. Temperatura powinna by zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie
i SST.
14.

Sprawdzenie wygl du mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygl du mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wgl du w czasie
produkcji, za adunku, roz adunku i wbudowywania.
6.3.9.

ciwo ci mieszanki mineralno asfaltowej

ciwo ci mieszanki mineralno asfaltowej nale y okre la na próbkach zag szczonych metod Marshalla.
Wyniki powinny by zgodne z zatwierdzon recept laboratoryjn i SST.
6.4. Badania dotycz ce cech geometrycznych i w
6.4.1. Cz stotliwo

ciwo ci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

oraz zakres bada i pomiarów

Cz stotliwo oraz zakres bada i pomiarów warstw nawierzchniowych z betonu asfaltowego podaje tablica
10.
Tablica nr 10.
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6.4.2. Szeroko

warstwy

Szeroko warstwy cieralnej z betonu asfaltowego powinna by zgodna z dokumentacj projektow , z
tolerancj + 5 cm. Szeroko warstwy asfaltowej ni ej po onej, nie ograniczonej kraw nikiem lub
opornikem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by szersza z ka dej strony co najmniej o grubo
warstwy na niej po onej, nie mniej jednak ni 5 cm.
6.4.3 Równo

warstwy

Nierówno ci pod ne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 [11] nie
powinny by wi ksze od :
9 mm dla warstwy cieralnej,
12 mm dla warstwy wi
cej,
15 mm dla warstwy wyrównawczej.
6.4.4.

Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na ukach powinny by zgodne z dokumentacj projektow , z
tolerancj ± 0,5 %.
6.4.5.

Rz dne wysoko ciowe

Rz dne wysoko ciowe powinny by zgodne z dokumentacj projektow , z tolerancj ± 1 cm.
6.4.6.

Ukszta towanie osi w planie

podbudowy powinna by zgodna z dokumentacj projektow , z tolerancj ± 5 cm.
6.4.7.
Grubo

Grubo

warstwy

warstwy powinna by zgodna z dokumentacj projektow , z tolerancj ± 10 %.

Projekt ul. Orzeszkowej i ul. S owackiego

-66-

6.4.8.

cza pod

ne i poprzeczne

cza w nawierzchni powinny by wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Z cza w
konstrukcji wielowarstwowej powinny by przesuni te wzgl dem siebie o co najmniej 15 cm. Z cza
powinny by ca kowicie zwi zane, a przylegaj ce warstwy powinny by w poziomie.
6.4.9.

Kraw

, obramowanie warstwy

Warstwa cieralna przy opornikach drogowych i urz dzeniach w jezdni powinna wystawa 3-5 mm ponad
ich powierzchni . Warstwy bez oporników powinny by równo obci te lub wyprofilowane oraz pokryte
asfaltem.
6.4.10. Wygl d warstwy
Warstwa powinna mie jednolit tekstur , bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, uszcz cych si i
sp kanych.
6.4.11. Zag szczenie warstwy i wolna przestrze w warstwie
Zag szczenie i wolna przestrze w warstwie powinny by zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie
laboratoryjnej i SST.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7.
d)

Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest metr kwadratowy [m2] wykonanej warstwy cieralnej i wi cej nawierzchni z
betonu asfaltowego, oraz tona [t] wykonanej warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 i PN-S-96025:2000 da y wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 9.
9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra kwadratowego [m2] i tony [t] wykonanej warstwy z betonu asfaltowego obejmuje :
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
- zakup, dostarczenie sk adników i wyprodukowanie mieszanki mineralno-bitumicznej na podstawie
zatwierdzonych receptur,
- posmarowanie lepiszczem kraw dzi urz dze obcych,
- oczyszczenie warstw,
- skropienie mi dzywarstwowe,
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-

transport mieszanki na miejsce wbudowania,
mechaniczne roz enie i zag szczenie warstw nawierzchni,
obci cie kraw dzi i posmarowanie asfaltem,
przeprowadzenie pomiarów i bada laboratoryjnych, wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1.

Normy

1./ PN-B-11112:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne amane do nawierzchni drogowych.
2.
/ PN-B-11113:1996
Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.
3.
/ PN-C-04024:1991
Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport.
4.
/ PN-C-96173:1974
Przetwory naftowe. Asfalty up ynnione AUN do nawierzchni drogowych.
5.
/ PN-S-04001:1967
Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania.
6.
/ PN-S-96504:1961
Drogi samochodowe. Wype niacz mineralny do mas bitumicznych.
7.
/ PN-S-96025:2000
Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.
8.
/ BN-68/8931-04
Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at .
9.
/ PN-EN 12591:2002
Asfalt drogowy
10.2.

Inne dokumenty

10.
/ Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych, IBDiM, 1997.
11.
/ Warunki techniczne.Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99, Informacje, instrukcje Zeszyt 60
IBDiM, Warszawa 1999.
12.
/ WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jako ci grysów i wirów kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych.
/ Zeszyt 64 „Procedury bada do projektowania sk adu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych
- Arkusz
16" Warszawa 2002
14.
/ Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz.
430.
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