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ST-ZD- 00 00 00  WYMAGANIA OGÓLNE

WST P

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie boisk sportowych typu ORLIK 2012 w Czeremsze
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Szczegó owa specyfikacja techniczna stanowi obowi zuj  podstaw  jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie prac drogowych wraz z towarzysz cymi im robotami ziemnymi
zwi zanych zagospodarowaniem terenu boisk sportowych typu ORLIK 2012 w Czeremsze. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji dotycz  wy ej wymienionych robót.

1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Chodnik  - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni ty odjezdni, przeznaczony do ruchu pieszych oraz
odpowiednio utwardzony
1.4.2. Obiekty kubaturowe – budynki wiaty itp.
1.4.3. Droga tymczasowa - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdów zwi zanych z dost pem do placu budowy
lub wykorzystywana jako droga transportowa, usuwana na zako czenie robót.
1.4.4. Dziennik budowy – oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez Wykonawc  na placu budowy, zgodnie z
polskim prawem budowlanym {Dziennik Budowy].
1.4.5. Jezdnia -cz  korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów i pieszych.
1.4.6. Korona drogi -jezdnia z chodnikami. zatokami, jazdami, ziele cami, pasami dziel cymi jezdnie itp.
1.4.7. Korpus drogowy – nasyp lub ta cz  nasypu, która jest ograniczona koron  drogi w liniach rozgraniczenia.
1.4.8. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu u enia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.9. Ksi ka obmiarów - oznacza dziennik w którym wszystkie obmiary robót s  zapisane, cznie z obja nieniami  innymi
zwi zanymi danymi.
1.4.10. Nawierzchnia - warstwa lub zespól warstw s cych do przejmowania i rozk adania obci  od ruchu na pod e
gruntowe i zapewniaj cych dogodne warunki dla ruchu.
a). Warstwa cieralna -górna 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 ca do wyrównania nierówno ci podbudowy lub profilu istniej cej nawierzchni.
d). Podbudowa - dolna cz  nawierzchni s ca do przenoszenia obci  od ruchu na pod e. Podbudowa mo e sk ada  si
z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
e). Podbudowa zasadnicza -górna cz  podbudowy spe niaj ca funkcje no ne w konstrukcji nawierzchni, mog ca sk ada  si  z
jednej lub dwóch warstw.
f). Podbudowa pomocnicza -dolna cz  podbudowy spe niaj ca, obok funkcji no nych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni
przed dzia aniem wody, mrozu i przenikaniem cz stek pod a.
1.4.11. Niweleta -wysoko ciowe i geometryczne rozwini cie na p aszczy nie pionowego przekroju w osiach ulicy.
1.4.12. Objazd – celowo i w ciwie przygotowana droga zapewniaj ca p ynny ruch drogowy podczas wykonywania prac,
zlikwidowana po ich zako czeniu.
1.4.13. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczaj cymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim elementów ulicy
oraz drzew i krzewów. Mo e równie  oznacza  obszar terenu przeznaczony w przysz ci na infrastruktur  drogow  lub na
obiekty s ce ochronie rodowiska przed ha asem.
1.4.14. Pobocze drogowe – cz  drogi wykorzystywana do zatrzymywania si  pojazdów. Mo e by  wykorzystywana równie
przez pieszych, do celów zachowania bezpiecze stwa na drodze, która odgrywa równie  rol  podpory dla zapewnienia
stabilno ci drogi
1.4.15. Pod e - grunt rodzimy lub nasypowy, le cy pod nawierzchni  do g boko ci przemarzania.
1.4.16. Projektant – osoba lub firma b ca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.17. Przeszkoda sztuczna - dzie o ludzkie, stanowi ce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyk ad: droga,
kolej, ruroci g itp.
.
1.4.18. Beton zwyk y-beton o g sto ci powy ej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.
1.4.19. Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich sk adników przed zwi zaniem betonu
1.4.20. Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody
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1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzgl dnia  zgodno  z dokumentacj  projektow ,
ST i poleceniami In yniera. Wykonawca jest zobowi zany do przygotowania i przedstawienia metod przyj tych do wykonania

ównych elementów robót.

1.5.1. Rysunki Wykonawcy
Wykonawca jest zobowi zany do przygotowania rysunków, które b  zatwierdzone przez In yniera i inne odpowiednie
organy:
Rysunki powykonawcze oraz rysunki dodatkowe – dwie kopie,
Rysunki tymczasowych dróg dojazdowych,
 Mapa o skali 1:500 zawieraj ca si  w granicach budowy

Je eli podczas wykonywania Robót oka e si  konieczne wykonanie dodatkowych Rysunków, Wykonawca jest
zobowi zany dostarczy  In ynierowi brakuj ce Rysunki do zatwierdzenia, bez dodatkowych kosztów.
Oprócz ST, Rysunków i innych informacji o których mowa w kontrakcie, Wykonawca jest zobowi zany dostarczy  wszystkie
rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne wa ne dane dotycz ce Robót i technicznych parametrów wymaganych
kontraktem.
Wykonawca mo e dostarcza  wy ej opisane dokumenty sukcesywnie w cz ciach, lecz ka da cz  musi by  kompletna w
stopniu aby mog a by  oceniona i zatwierdzona przez odpowiednie organy jako oddzielna cz  Robót.
1.5.1.1.Rysunki zatwierdzane przez In yniera:
In ynier jest zobowi zany do wniesienia uwag i/lub zastrze  dotycz cych Rysunków, dokumentacji i danych dostarczonych
przez Wykonawc  w ci gu 28 dni od ich otrzymania, a uwagi i/ lub zastrze enia powinny by  zaakceptowane przez
Wykonawc , w ci gu 7 dni od otrzymania. Przed dostarczeniem Rysunków, dokumentacji i innych danych, Wykonawca
powinien si  skonsultowa  z In ynierem. Data takiej konsultacji powinna by  wyznaczona co najmniej 7 dni wcze niej i je eli
In ynier wymaga, Wykonawca powinien dostarczy  Rysunki w okre lonej liczbie kopii na co najmniej 7 dni przed dat
konsultacji.
1.5.1.2 Rysunki powykonawcze:
Wykonawca jest zobowi zany bezzw ocznie wykona  poprawki dokumentacji i rysunków otrzymanych od In yniera zgodnie z
modyfikacjami wykonanymi podczas Robót. Wykonawca powinien dostarczy  In ynierowi Rysunki powykonawcze w czystej
zrozumia ej formie w trzech kopiach dla ka dej zamkni tej sekcji Robót, przekazanej do u ytku, specjalistycznej firmie lub
Inwestorowi, zgodnie z Polskimi Normami, nie pó niej ni  14 dni przed ostatecznym odbiorem.
1.5.2. Organizacja ruchu.
Wykonawca jest zobowi zany do utrzymania ruchu publicznego, w okresie trwania realizacji robót a  do zako czenia i odbioru
ostatecznego robót.
Przed przyst pieniem do robót Inwestor przeka e Wykonawcy zatwierdzony i uzgodniony z odpowiednim zarz dem drogi i
organem zarz dzaj cym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy (Projekt
tymczasowej organizacji ruchu). Projektant wyra a zgod , aby w zale no ci od potrzeb i post pu robót projekt organizacji
ruchu móg  by  aktualizowany przez. Wykonawc  na bie co (w uzgodnieniu z odpowiednimi instytucjami).
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie obs ugiwa  wszystkie tymczasowe urz dzenia
zabezpieczaj ce takie jak: zapory, ew. wiat a ostrzegawcze, sygna y, 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 b  akceptowane przez In yniera.
Fakt Przyst pienia do robót Wykonawca 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, których tre  b dzie
zatwierdzona przez In yniera. Tablice informacyjne b  utrzymywane przez Wykonawc  w dobrym stanie przez ca y okres
realizacji robót. Koszt zabezpieczenia wewn trznego terenu placu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest

czony w cen  umown .

1.5.3. Ochrona rodowiska
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotycz ce ochrony rodowiska
naturalnego.
Stosuj c si  do tych wymaga  b dzie mia  szczególny wzgl d na:
1) lokalizacj  baz, warsztatów. magazynów, sk adowisk ukopów i dróg dojazdowych,
2) rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami,
- mo liwo ci  powstania po aru.
1.5.4. Ochrona przeciwpo arowa
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisy ochrony przeciwpo arowej.
Wykonawca b dzie utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych.. mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
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Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost pem osób
trzecich" Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako rezultat realizacji
robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5. Materia y szkodliwe dla otoczenia
Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie b  dopuszczone do u ycia.
Wszelkie materia y odpadowe u yte do robót b  mia y aprobat  techniczn  wydan  przez uprawnion  jednostk ,
jednoznacznie okre laj  brak szkodliwego oddzia ywania tych materia ów na rodowisko.
Materia y, które s  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, mog  by  u yte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. Je eli wymagaj  tego odpowiednie przepisy Zamawiaj cy powinien otrzyma  zgod  na u ycie
tych materia ów od w ciwych organów administracji pa stwowej.
Je eli Wykonawca zastosuje materia y zgodne ze Specyfikacj , a materia y te w czasie pó niejszym oka  si  szkodliwe dla
rodowiska, wszelkie wynikaj ce z tego op aty b  ponoszone przez Zamawiaj cego.

1.5.6. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji na powierzchni ziemi i za urz dzenia podziemne, takie jak ruroci gi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich w adz b cych w cicielami tych urz dze  potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiaj cego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni w ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urz dze  w czasie trwania 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.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi In yniera i zainteresowane w adze
oraz b dzie z nimi wspó pracowa  dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca b dzie odpowiada  za wszelkie, spowodowane przez jego dzia ania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urz dze  podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj cego.

1.5.7. Ograniczenie obci  osi pojazdów
Wykonawca stosowa  si  b dzie do ustawowych ogranicze  obci enia na o  przy transporcie materia ów i wyposa enia na i z
terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb dne zezwolenia od w adz co do przewozu nietypowych wagowo lub gabarytowo
adunków i w sposób ci y b dzie o ka dym takim przewozie powiadamia  In yniera. Pojazdy i adunki powoduj ce

nadmierne obci enie osiowe nie b  dopuszczone na wie o uko czony fragment budowy w obr bie terenu budowy i
Wykonawca b dzie odpowiada  za napraw  wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami In yniera.

1.5.8. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowi zany jest zna  wszystkie przepisy wydane przez w adze centralne i lokalne oraz inne 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.

1.5.9. Zgodno  z wymaganiami zezwole
Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na w asny koszt od odpowiednich instytucji. (Te zezwolenia obejmuj
zezwolenia na zmian  ruchu, zezwolenia dotycz ce trasy, zezwolenia na pobyt, na u ywanie krótkofalówek, na rozpocz cie
robót lub na zmian  po enia u yteczno ci publicznych, itd.)
W ci gu czterech tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawi  In ynierowi list  wszystkich
pozwole  wymaganych do rozpocz cia i zako czenia robót zgodnie z Programem.
W porozumieniu z w adzami lokalnymi i u ytkownikami u yteczno ci publicznych, Zamawiaj cy stworzy harmonogram, do
wykonania przez Wykonawc , w pe ni udokumentowanych wniosków o zezwolenia dla wykonania poszczególnych odcinków
robót.
Je li Wykonawca trzyma si  tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opó nie  zwi zanych ze zbyt pó nym wydaniem
jakichkolwiek zezwole  na wykonanie robót poniesie Zamawiaj cy.
Wykonawca powinien stosowa  si  do wymaga  tych zezwole  i powinien umo liwi  instytucji wykonanie inspekcji i
sprawdzenia Robót. Ponadto, powinien on umo liwi  instytucji uczestniczenie w procedurach, badaniach i kontroli, które
jednak nie zwalniaj  Wykonawcy z odpowiedzialno ci zwi zanych z Kontraktem.

2. MATERIA Y

2.1 ród a uzyskania materia ów
Na trzy tygodnie przed planowanym u yciem materia ów przeznaczonych do wbudowania, Wykonawca przedstawi
szczegó owe informacje dotycz ce ród a wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materia ów i odpowiednie wiadectwa
bada  laboratoryjnych oraz aprobaty techniczne i próbki do zatwierdzenia przez In yniera.
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Zatwierdzenie partii materia ów z danego ród a nie oznacza automatycznie, e wszelkie materia y z danego ród a uzyskaj
zatwierdzenie.
Wykonawca zobowi zany jest do udokumentowania In ynierowi, e materia y uzyskane z dopuszczonego ród a w sposób
ci y spe niaj  wymagania Specyfikacji w czasie post pu robót.

2.2. Pozyskiwanie materia ów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w cicieli i odno nych w adz na pozyskanie materia ów z jakichkolwiek
róde  miejscowych w czaj c w to ród a wskazane przez Zamawiaj cego i jest zobowi zany dostarczy  In ynierowi

wymagane dokumenty przed rozpocz ciem eksploatacji ród a.
Wykonawca przedstawi dokumentacj  zawieraj  raporty z bada  terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan  przez
siebie metod  wydobycia i selekcji do zatwierdzenia In ynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych materia ów z jakiegokolwiek ród a.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: op aty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwi zane z dostarczeniem
materia ów do robót.
Humus i urobek czasowo usuni ty z wykopów, piasek lub wir powinny by  sk adowane w pryzmach i u yte ponownie do
zasypania wykopów lub usuni te na zako czenie robót.
Wszystkie odpowiednie materia y pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy b  wykorzystane do robót lub odwiezione na odk ad odpowiednio do wymaga  umowy lub wskaza  In yniera.
Z wyj tkiem uzyskania na to pisemnej zgody In yniera, Wykonawca nie b dzie prowadzi adnych wykopów w obr bie terenu
budowy poza tymi, które zosta y wyszczególnione w dokumentach umowy".
Zastosowanie materia ów z innych róde  musi by  zgodne z lokalnymi wymogami.

2.3. Inspekcja wytwórni materia ów
Wytwórnie materia ów mog  by  okresowo kontrolowane przez In yniera w celu sprawdzenia zgodno ci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji. In ynier jest uprawniony do pobierania próbek w celu sprawdzenia w ciwo ci
materia ów które s  u ywane.
Wyniki tych testów powinny stanowi  podstaw  odbioru jako ciowego robót. W przypadku, gdy In ynier b dzie
przeprowadza  inspekcj  wytwórni, b  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 umowy.

2.4. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom
Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez Wykonawc  wywiezione z terenu budowy, b  z 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  nie zbadane i nie zaakceptowane materia y. Wykonawca wykonuje na w asne
ryzyko, licz c si  z jego nie przyj ciem i niezap aceniem za ich wykonanie.

2.5. Przechowywanie i sk adowanie materia ów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b  one potrzebne do robót, by y zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoj  jako  i w ciwo  do robót i by y dost pne do kontroli przez In yniera.
Miejsca czasowego sk adowania materia ów b  zlokalizowane w obr bie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
In ynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc .

2.6. Wariantowe stosowanie materia ów
W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewiduj  mo liwo  wariantowego zastosowania rodzaju materia u w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi In yniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed u yciem
materia u, albo w okresie d szym, je li b dzie to wymagane dla bada  prowadzonych przez In yniera.
Zatwierdzone materia y alternatywne nie mog  by  pó niej zmieniane bez zgody In yniera.

3. SPRZ T WYKONAWCY
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako
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 ST, PB lub ewentualnie opracowanym 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 b dzie gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre lonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach In yniera w terminie przewidzianym umow .
 Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ci
do pracy. B dzie on zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami dotycz cymi jego u ytkowania.
Wykonawca dostarczy In ynierowi kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.
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Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi In yniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj  przed u 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 umowy, zostan  przez In yniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn  niekorzystnie na jako
wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych materia ów.
Liczba rodków transportu musi zapewnia , e roboty b  wykonane i zako czone zgodnie z Kontraktem.
Pojazdy u ywane przez Wykonawc  na drogach publicznych musz  spe nia  wymagania dotycz ce przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci  osi i innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez In yniera, rodki
transportu nie odpowiadaj ce tym warunkom b  usuni te z placu budowy.
Wykonawca powinien utrzymywa  wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w czysto ci.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  oraz za jako  zastosowanych materia ów i
wykonywanych robót, za ich zgodno  z dokumentacj  projektow . wymaganiami ST 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 wyznaczaniu 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 .
Decyzje In yniera dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót b  oparte na wymaganiach
sformu owanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST 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 .
Polecenia In yniera b  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.
6. KONTROLA JAKO CI
6.1 System Zapewnienia Jako ci (SZJ)
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonywanych prac, dostarczonych i wbudowanych materia ów oraz
montowanych urz dze  i sprz tu. Powinien przedstawi , do aprobaty In yniera, System Zapewnienia Jako ci szczegó owo
opisuj cy plan wykonania prac, techniczne, personalne i organizacyjne mo liwo ci gwarantuj ce wykonanie prac zgodnie z
dokumentacj  projektow  i wymaganiami ST jak równie  instrukcjami i poleceniami wydanymi przez In yniera.
Program Zapewnienia Jako ci powinien zawiera :
Cz  g ówn  opisuj :
- Organizacj  prac z uwzgl dnieniem metod i czasu trwania prac,
- Zarz dzanie ruchem na terenie budowy z uwzgl dnieniem tymczasowych znaków drogowych,
- Bezpiecze stwo i higien  pracy,
- Kwalifikacje i do wiadczenie ka dego z pracuj cych zespo ów,
- Nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jako  wykonywanych prac,
- Metody i procedury przyj te przez kontrol  jako ci,
- Wyposa enie u yte do bada  i pomiarów (powinien by  zawarty opis laboratorium),
- Metody i system zbierania wyników bada  i przedstawienie tych materia ów In ynierowi,
- System kontroli dostarczonych i wbudowanych materia ów oraz  montowanych urz dze  i sprz tu
Cz  szczegó ow  opisuj :
- W ciwo ci dostarczonych i wbudowanych materia ów, dokumenty stwierdzaj ce ich przydatno  zgodnie z przeznaczeniem

(atesty, wiadectwa jako ci, aprobaty techniczne, certyfikaty bezpiecze stwa itp.),
- Urz dzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy cznie z wymaganiami technicznymi,
- Ró ne typy i ilo rodków transportu cznie z metodami za adunku i roz adunku,
- Metody zabezpieczenia za adunku przed utrat  ich w ciwo ci podczas transportu,
- Metody analiz i pomiarów (rodzaj, cz stotliwo , pobieranie prób, legalizacja, sprawdzenie itp.) wykonywanych podczas
dostaw materia ów, mieszania, wykonywania poszczególnych elementów pracy,
- Metody post powania z materia ami i robotami nie spe niaj cymi tych warunków.

6.2. Zasady kontroli jako ci robót
Celem kontroli jako ci jest osi gni cie wymaganych standardów.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  robót i jako ci materia ów.
Przed zatwierdzeniem Systemu Zapewnienia Jako ci Wykonawca przeprowadzi testy próbne w celu zademonstrowania ich
wystarczalno ci.
Wykonawca powinien przeprowadza  pomiary i badania materia ów z cz stotliwo ci  zapewniaj , e roboty b
wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
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Minimalne wymagania co do zakresu bada  i ich cz stotliwo  s  okre lone w ST, normach i wytycznych, W przypadku, gdy
nie zosta y one tam okre lone, In ynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni  wykonanie robót zgodnie z
umow ,
Wykonawca powinien dostarczy wiadectwa potwierdzaj ce, e ca e wyposa enie przeznaczone do pobierania prób i
testowania jest prawid owo wykalibrowane i spe nia wymagania procedur testowych.
In ynier powinien mie  nieograniczony dost p do laboratorium Wykonawcy w celu prowadzenia inspekcji.
In ynier poinformuje Wykonawc  na pi mie o wszelkich b dach zwi zanych z laboratorium, jego wyposa eniem oraz
przyj tych sposobach i metodach prowadzenia testów. Je eli w opinii In yniera b dy te mog  wp ywa  na prawid owo
testów, mo e on odmówi  u ycia w Robotach materia ów, które zosta y poddane testom do momentu, kiedy procedury testów

 prawid owe i akceptacja materia ów b dzie przeprowadzona.
Wszystkie koszty zwi zane z prowadzeniem testów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
Próbki b  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 b dzie mie  zapewnion  mo liwo  udzia u w testach.
Na zlecenie In yniera Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe badania tych materia ów, które budz  w tpliwo ci co do
jako ci, o ile kwestionowane materia y nie zostan  przez Wykonawc  wymienione lub naprawione 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 b  dostarczone przez Wykonawc  i zatwierdzone przez In yniera. Próbki dostarczone przez
Wykonawc  do bada  wykonywanych przez In yniera b  odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany
przez In yniera.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 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.

6.5. Raporty z bada
Wykonawca powinien przekazywa  kopie raportów z wynikami bada  jak najszybciej, nie pó niej jednak ni  w terminach
okre lonych w Systemie Zapewnienia Jako ci.
Wyniki bada  b  przechowywane w postaci zaproponowanej przez In yniera.

6.6. Badania prowadzone przez In yniera
Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, In ynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania
materia ów u ród a ich wytwarzania i zapewniona mu b dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materia ów.
In ynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc , b dzie ocenia  zgodno
materia ów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników bada  dostarczonych przez Wykonawc .
In ynier mo e pobiera  próbki materia ów i prowadzi  badania niezale nie od Wykonawcy, na swój koszt. Je eli wyniki tych
bada  wyka , e raporty Wykonawcy s  niewiarygodne, to In ynier poleci Wykonawcy lub zleci niezale nemu laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada , albo oprze si  wy cznie na w asnych badaniach przy ocenie zgodno ci
materia ów i robót z dokumentacj  projektow  i ST.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
In ynier mo e dopu ci  do u ycia, wbudowania, instalacji i montowania  tylko te materia y lub urz dzenia i sprz t, które
posiadaj :
A. certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z kryteriami technicznymi okre lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w ciwych przepisów i dokumentów technicznych,
B. deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z:
Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je eli nie s
obj te certyfikacj  okre lon  w pkt. l i które spe niaj  wymogi ST.
C. dokumenty potwierdzaj ce sprawno  techniczn  urz dze  i sprz tów.
W przypadku materia ów które wymagaj , zgodnie z Specyfikacj , powy szych dokumentów, ka da partia dostarczonych
materia ów powinna zawiera  dokumenty które bezapelacyjnie potwierdzaj  ich pochodzenie.
Produkty przemys owe musz  posiada  ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami bada
wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada  b  dostarczone przez Wykonawc  In ynierowi. Jakiekolwiek
materia y, które nie spe niaj  tych wymaga  b  odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy

1.  Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym Zamawiaj cego i Wykonawc  w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do ko ca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno  za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowi zuj cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy b  dokonywane na bie co i b  dotyczy  przebiegu robót, stanu bezpiecze stwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Ka dy zapis w dzienniku budowy b dzie opatrzony dat  jego dokonania. podpisem osoby, która dokona a zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska s bowego. Zapisy b  czytelne, w porz dku chronologicznym. Za czone do
dziennika budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone kolejnym numerem za cznika i opatrzone dat  i podpisem
Wykonawcy i In yniera.
Do dziennika budowy nale y wpisywa  w szczególno ci:
- dat  przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- dat  przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej wraz z za cznikami.
- dat  uzgodnienia przez In yniera Systemu Zapewnienia Jako ci i harmonogramów robót,
- terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach.
- uwagi i polecenia In yniera,
- daty zarz dzenia przez In yniera wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zg oszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i ostatecznych odbiorów robót
- wyja nienia, uwagi i propozycje In yniera.
- 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 ,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadza .
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b  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.
Projektant nie jest stron  dla Wykonawcy i z tego te  powodu nie jest uprawniony do instruowania Wykonawcy w adnym
aspekcie zwi zanym z wykonywaniem Robót
2.Raporty dzienne
Oznaczaj  ksi  codziennych wpisów, gdzie zapisuje si  wszystkie szczegó y dotycz ce nak adów robocizny, materia ów
sprz tu jak i wykonanych przez Wykonawc  robót..

3. Ksi ga obmiarów
Oznacza ksi  zapisów wszystkich dokonanych obmiarów, wliczaj c w to wymiary, notatki, obliczenia szkice i rysunki
niezb dne do okre lenia ilo ci i obmiaru tych robót..

4. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia ów, orzeczenia o jako ci materia ów, recepty
robocze i kontrolne wyniki bada  Wykonawcy b  gromadzone w formie uzgodnionej z In ynierem i Inwestorem.
Dokumenty te stanowi  za czniki do odbioru robót. Winny by  udost pnione na ka de yczenie In yniera.

5. Pozosta e dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) nast puj ce dokumenty:
a). pozwolenie na realizacj  zadania budowlanego,
b). protoko y przekazania terenu budowy,
c). umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy ,
d). protoko y odbioru robót,
e). protoko y z narad i instrukcje In yniera,
f). korespondencj  na budowie.

6.Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy b  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zagini cie
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje wymóg jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla In yniera i przedstawiane do wgl du na yczenie
Zamawiaj cego.
7. OBMIAR ROBÓT
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7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacj  projektow  i ST, w jednostkach
ustalonych w Przedmiarze Robót.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu In yniera o zakresie obmierzanych robót i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru b  wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ciach podanych w lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. B dne dane zostan  poprawione wg instrukcji In yniera na pi mie.
Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu realizacji p atno ci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okre lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc  i In yniera.

7.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów
ugo ci i odleg ci pomi dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b  obmierzone poziomo wzd  linii osiowej. Je li

ST w ciwe dla danych robót nie wymagaj  tego inaczej. obj to ci b  wyliczone w rn3 jako d ugo  pomno ona przez
redni przekrój.

Ilo ci, które maj  by  obmierzone wagowo, b  wa one w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy
Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót b  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 b dzie posiada  wa ne wiadectwa legalizacji. Wszystkie urz dzenia pomiarowe b  przez Wykonawc
utrzymywane w dobrym stanie, w ca ym okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wa enia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym wymaganiom ST. B dzie utrzymywa  to
wyposa enie zapewniaj c w sposób ci y zachowanie dok adno ci wg norm zatwierdzonych przez In yniera.

7.5. Czas i cz stotliwo  przeprowadzenia obmiaru
Obmiary b  przeprowadzone przed cz ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a tak e w przypadku
wyst powania d szej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikaj cych przeprowadza si  przed ich zakryciem.
Obmiar robót podlegaj cych zakryciu Przeprowadza si  przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b  wykonane w sposób zrozumia y i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub obj to ci b  Uzupe nione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru
obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog  by  do czone w formie oddzielnego za cznika do rejestru obmiarów, którego
wzór zostanie uzgodniony z In ynierem.
8. ODBIÓR ROBÓT
a). Przej cie Robót i Odcinków,
b). Przej cie cz ci Robót
c). wiadectwo Wykonania,
8.1. Przej cie Robót i Odcinków.
Roboty b  przej te przez Zamawiaj cego kiedy:
- roboty zostan  uko czone zgodnie z Kontraktem,
- wiadectwo przej cia dla robót zostanie wystawione lub b dzie si  uwa o, e zosta o wystawione
Wykonawca b dzie móg  wyst pi  o wiadectwo Przej cia za pomoc  powiadomienia In yniera nie wcze niej ni  14 dnie
przed tym, kiedy roboty b  w Opinii Wykonawcy uko czone i gotowe do przej cia. Je eli roboty podzielone s  na odcinki,
to Wykonawca b dzie móg  podobnie wyst pi  o wiadectwo Przej cia dla ka dego Odcinka.
In ynier, w ci gu 28 dni od otrzymania wniosku Wykonawcy, powinien wystawi  Wykonawcy wiadectwo Przej cia, podaj c
dat , z któr  Roboty zosta y uko czone zgodnie z Kontraktem.

8.1.1. Dokumenty do Przej cia Robót i Odcinków
Zamawiaj cy okre la form  Dokumentacji Protokó u Odbioru Ostatecznego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty:
1. dokumentacj  projektow  podstawow  z naniesionymi zmianami oraz dodatkow , je li zosta a sporz dzona w trakcie
realizacji umowy,
2. szczegó owe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew uzupe niaj ce lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dziennik budowy i rejestry obmiarów (orygina y),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodne z ST i PB,
6. deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów zgodnie z ST i PB,
7. opini  technologiczn  sporz dzon  na podstawie wszystkich wyników bada  i pomiarów za czonych do dokumentów
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PB,
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8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na kanalizacj  teletechniczn , sieci energetyczne, gazowe,
wietlenie, odwodnienie itp.) oraz protoko y odbioru i przekazania tych robót w cicielom urz dze .

9. geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  robót i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopi  mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
8.2. Przej cie cz ci robót.
In ynier mo e, wed ug wy cznego uznania Zamawiaj cego, wystawi wiadectwo Przej cia dla jakiejkolwiek cz ci robót
sta ych.
Po wystawieniu przez In yniera wiadectwa Przej cia dla jakiej  cz ci Robót, Wykonawcy jak najwcze niej umo liwione

dzie podj cie takich kroków, jakie mog  by  konieczne dla przeprowadzenia jakichkolwiek zaleg ych prób ko cowych.
Wykonawca przeprowadzi te próby ko cowe tak szybko jak b dzie praktycznie mo liwe do wykonania, przed dat  up ywu
odno nego okresu zg aszania wad.
8.3. wiadectwo wykonania.
In ynier wystawi wiadectwo Wykonania w ci gu 28 dni od najpó niejszej z dat up ywu Okresów Zg aszania Wad, lub pó niej
jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz uko czy wszystkie roboty i dokona ich prób,

cznie z usuni ciem wad. Kopia wiadectwa Wykonania zostanie wystawiona dla Zamawiaj cego.
dzie si  uwa o, e tylko wiadectwo Wykonania stanowi akceptacj  robót.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1 Ogólne przepisy
Podstaw  p atno ci b dzie jednostka obmiarowa stosowana przez Wykonawc  opisana w Przedmiarze Robót.
Podstaw  p atno ci dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, b dzie cena lub kwota podana przez Wykonawc  w
Przedmiarze Robót.
Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawiera  wszystkie wymagania zako czenia Robót zgodnie ze standardami i normami
jako ci opisanymi w ST i Dokumentacji i powinna zawiera  koszty bada .
Cena jednostkowa lub rycza towa wykonania robót obejmuje:
Koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym zwi zane,
Koszt u ytych materia ów razem z kosztami kupna, przechowywania i mo liwie najkrótszej drogi dostawy na miejsce budowy
Koszt sprz tu razem z kosztami dodatkowymi,
Koszty po rednie, kalkulacja zysku i strat
Podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cym prawem
Podatek VAT nie powinien by  zawarty w cenie
10. PRZEPISY ZWI ZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).
2. Zarz dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz
tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r, poz. 29).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pó niejszymi zmianami)
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ST-ZD-01.02.01 MECHANICZNE USUNI CIE PNI DRZEW LUB KRZEWÓW

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 mechanicznym usuni ciem pni drzew lub krzaków w pasie przeznaczonym pod budow boisk typu „Orlik
2012”  w Czeremsze
1.2. 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.

1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z mechanicznym

karczowaniem pni drzew lub krzaków wraz z ich wywozem, oraz oczyszczeniem i wyrównaniem terenu, wykonywanych w
ramach robót przygotowawczych.

1.4. Okre lenia podstawowe
Stosowane okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami, oraz z definicjami

podanymi w ST-ZD-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST-ZD-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

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-ZD-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t do mechanicznego usuwania pni drzew i krzaków
Do wykonywania robót zwi zanych z mechanicznym usuwaniem pni drzew i krzaków nale y stosowa :
koparki,
specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuni cia z miejsca budowy,
spycharki,
pi y mechaniczne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST-ZD-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport karpiny
yce, ga zie oraz karpin  nale y przewozi  transportem samochodowym w miejsce wskazane przez inwestora.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-ZD-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z pni drzew i krzaków
Roboty zwi zane z mechanicznym usuni ciem pni drzew i krzaków obejmuj  ich wykarczowanie, wywiezienie poza

teren budowy na wskazane miejsce, oraz zasypanie do ów.
Poza miejscami wykopów do y po wykarczowanych pniach nale y wype ni  gruntem przydatnym do budowy

nasypów   i  zag ci ,  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  ST-ZD-02.01.00   ROBOTY  ZIEMNE  W  GRUNTACH  I-III
KATEGORII .

Do y w obr bie przewidywanych wykopów, nale y tymczasowo zabezpieczy  przed gromadzeniem si  w nich wody.
Teren w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej,
powinien by  oczyszczony z zagajników, krzaków i poszycia.

W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren nale y
oczy ci  z ro linno ci, wykarczowa  pnie i usun  korzenie tak, aby zawarto  cz ci organicznych w gruntach
przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekracza a 2%.
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Ro linno  istniej ca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usuni cia, powinna by  przez Wykonawc
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Je eli ro linno , która ma by  zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez
Wykonawc , to powinna by  ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez Zamawiaj cego.

ode drzewa i inne ro liny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by  wykopane z du  ostro no ci , w
sposób który nie spowoduje trwa ych uszkodze , a nast pnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

Wykonawca ma obowi zek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiaj ce warto  jako materia
ytkowy nie utraci y tej w ciwo ci w czasie robót.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST-ZD-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola robót przy usuwaniu pni drzew i krzaków
Sprawdzenie jako ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno ci usuni cia ro linno ci, wykarczowania korzeni i

zasypania do ów. Zag szczenie gruntu wype niaj cego do y powinno spe nia  odpowiednie wymagania okre lone w SST D-
02.03.01 „Wykonanie nasypów”.

7. OBMIAR ROBÓT

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

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  robót zwi zanych z usuni ciem pni drzew jest 1 sztuka.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-ZD-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlega sprawdzenie do ów po wykarczowanych pniach, przed

ich zasypaniem.

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-ZD-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
atno  nale y przyjmowa  na podstawie jednostek obmiarowych wed ug pkt 7.

Cena wykonania robót obejmuje:
     wykarczowanie pnia,
     wywiezienie pnia poza teren budowy na odleg  do 5 km,
     zasypanie do u po wykarczowanym pniu,
     uporz dkowanie miejsca prowadzonych robót.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
Nie wyst puj .
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ST-ZD-01 00 00  ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKO CIOWYCH

1. WST P
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania
i odbioru robót zwi zanych z budow  boisk typu Orlik w Czeremsze
1.2. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wszystkimi
czynno ciami umo liwiaj cymi i maj cymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz po enia
obiektów in ynierskich.
1.2.1. Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych
W zakres robót pomiarowych, zwi zanych z odtworzeniem trasy i punktów wysoko ciowych wchodz :
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko ciowego punktów g ównych osi trasy i punktów wysoko ciowych,
b) uzupe nienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko ciowych (reperów roboczych),
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwa y, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób u atwiaj cy
odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.3. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Punkty g ówne trasy - punkty za amania osi trasy, punkty kierunkowe oraz pocz tkowy i ko cowy punkt trasy.
1.4.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-ZD-00 00 00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST ZD-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-ZD-00 00 00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materia ów
Do utrwalenia punktów g ównych trasy nale y stosowa  pale drewniane z gwo dziem lub pr tem
stalowym, s upki betonowe albo rury metalowe o d ugo ci oko o 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granic  robót ziemnych, w s siedztwie punktów za amania trasy,
powinny mie rednic  od 0,15 do 0,20 m i d ugo  od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozosta ych punktów nale y stosowa  paliki drewniane rednicy od 0,05 do 0,08 m
i d ugo ci oko o 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniej cej nawierzchni bolce stalowe rednicy 5 mm i d ugo ci
od 0,04 do 0,05 m.

wiadki” powinny mie  d ugo  oko o 0,50 m i przekrój prostok tny.
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST-ZD-00 00 00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprz t pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysoko ciowych nale y stosowa  nast puj cy sprz t:

 teodolity lub tachometry,
 niwelatory,
 dalmierze,
 tyczki,
aty,

 ta my stalowe, szpilki.
Sprz t stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysoko ciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej dok adno ci pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST-ZD-00 00 00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport sprz tu i materia ów
Sprz t i materia y do odtworzenia trasy mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST –ZD-00 00 00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by  wykonane zgodnie z obowi zuj cymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7).
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien przej  od Zamawiaj cego dane zawieraj ce
lokalizacj  i wspó rz dne punktów g ównych trasy oraz reperów.
W oparciu o materia y dostarczone przez Zamawiaj cego, Wykonawca powinien przeprowadzi
obliczenia i pomiary geodezyjne niezb dne do szczegó owego wytyczenia robót.
Prace pomiarowe powinny by  wykonane przez osoby posiadaj ce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.
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5.2.1. Roboty przygotowawcze
Wykonawca powinien natychmiast poinformowa  In yniera o wszelkich b dach wykrytych w wytyczeniu punktów g ównych trasy i (lub)
reperów roboczych. B dy te powinny by  usuni te na koszt Zamawiaj cego.
Wykonawca powinien sprawdzi  czy rz dne terenu okre lone w dokumentacji projektowej s  zgodne z rzeczywistymi rz dnymi terenu.
Je eli Wykonawca stwierdzi, e rzeczywiste rz dne terenu istotnie ró ni  si  od rz dnych okre lonych w dokumentacji projektowej, to
powinien powiadomi  o tym In yniera. Ukszta towanie terenu w takim rejonie nie powinno by  zmieniane przed podj ciem odpowiedniej
decyzji przez In yniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikaj ce z ró nic rz dnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rz dnych rzeczywistych, akceptowane przez In yniera, zostan  wykonane na koszt Zamawiaj cego. Zaniechanie powiadomienia In yniera
oznacza, e roboty dodatkowe w takim przypadku obci  Wykonawc .
Wszystkie roboty, które bazuj  na pomiarach Wykonawcy, nie mog  by  rozpocz te przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez
In yniera.
Punkty wierzcho kowe, punkty g ówne trasy i punkty po rednie osi trasy musz  by  zaopatrzone w oznaczenia okre laj ce w sposób
wyra ny i jednoznaczny charakterystyk  i po enie tych punktów. Forma i wzór tych oznacze  powinny by  zaakceptowane przez
In yniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron  wszystkich punktów pomiarowych i ich oznacze  w czasie trwania robót. Je eli znaki
pomiarowe przekazane przez Zamawiaj cego zostan  zniszczone przez Wykonawc wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostan  one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozosta e prace pomiarowe konieczne dla prawid owej realizacji robót nale  do obowi zków
Wykonawcy.
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów g ównych osi trasy i punktów wysoko ciowych
Punkty wierzcho kowe trasy i inne punkty g ówne powinny by  zastabilizowane w sposób trwa y, przy u yciu pali drewnianych lub

upków betonowych, a tak e dowi zane do punktów pomocniczych, po onych poza granic  robót ziemnych. Maksymalna odleg
pomi dzy punktami g ównymi na odcinkach prostych nie mo e przekracza  500 m.
Zamawiaj cy powinien za  robocze punkty wysoko ciowe (repery robocze) wzd  osi trasy drogowej, a tak e przy ka dym obiekcie
in ynierskim.
Maksymalna odleg  mi dzy reperami roboczymi wzd  trasy drogowej w terenie p askim powinna wynosi  500 metrów, natomiast w
terenie falistym i górskim powinna by  odpowiednio zmniejszona, zale nie od jego konfiguracji.
Repery robocze nale y za  poza granicami robót zwi zanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów towarzysz cych. Jako repery
robocze mo na wykorzysta  punkty sta e na stabilnych, istniej cych budowlach wzd  trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery
robocze nale y za  w postaci s upków betonowych lub grubych kszta towników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób
wykluczaj cy osiadanie, zaakceptowany przez
In yniera.
Rz dne reperów roboczych nale y okre la  z tak  dok adno ci , aby redni b d niwelacji po wyrównaniu by  mniejszy od 4 mm/km,
stosuj c niwelacj  podwójn  w nawi zaniu do reperów pa stwowych.
Repery robocze powinny by  wyposa one w dodatkowe oznaczenia, zawieraj ce wyra ne i jednoznaczne okre lenie nazwy reperu i jego
rz dnej.
5.4. Odtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy nale y wykona  w oparciu o dokumentacj  projektow  oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiaj cego,
przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pa stwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okre lonej w dokumentacji projektowej.

 trasy powinna by  wyznaczona w punktach g ównych i w punktach po rednich w odleg ci zale nej
od charakterystyki terenu i ukszta towania trasy, lecz nie rzadziej ni  co 50 metrów.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie mo e by  wi ksze ni  3 cm dla
autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla pozosta ych dróg. Rz dne niwelety punktów osi trasy nale y wyznaczy  z dok adno ci  do 1
cm w stosunku do rz dnych niwelety okre lonych w dokumentacji projektowej.
Do utrwalenia osi trasy w terenie nale y u  materia ów wymienionych w pkt 2.2.

5.4.1.Roboty przygotowawcze
Usuni cie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zast pi je odpowiednimi palami po obu stronach osi,
umieszczonych poza granic  robót.
5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie kraw dzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu (okre lenie granicy
robót), zgodnie z dokumentacj  projektow  oraz w miejscach wymagaj cych uzupe nienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w
miejscach zaakceptowanych przez In yniera.
Do wyznaczania kraw dzi nasypów i wykopów nale y stosowa  dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nale y stosowa  w przypadku nasypów o wysoko ci przekraczaj cej 1 metr oraz wykopów g bszych ni  1 metr. Odleg
mi dzy palikami lub wiechami nale y dostosowa  do ukszta towania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleg  ta co najmniej
powinna odpowiada  odst powi kolejnych przekrojów poprzecznych.
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umo liwia  wykonanie nasypów i wykopów o kszta cie zgodnym z dokumentacj
projektow .
5.6. Wyznaczenie po enia obiektów mostowych
Dla ka dego z obiektów mostowych nale y wyznaczy  jego po enie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktów okre laj cych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczególno ci przyczó ków i filarów mostów i wiaduktów.
W przypadku mostów i wiaduktów dokumentacja projektowa powinna zawiera  opis odpowiedniej osnowy realizacyjnej do wytyczenia
tych obiektów.
Po enie obiektu w planie nale y okre li  z dok adno ci  okre lon  w punkcie 5.4.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST-ZD-00 00 00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola jako ci prac pomiarowych
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Kontrol  jako ci prac pomiarowych zwi zanych z odtworzeniem trasy i punktów wysoko ciowych nale y prowadzi  wed ug ogólnych
zasad okre lonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-ZD-00 00 00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  jest 1ha .
Obmiar robót zwi zanych z wyznaczeniem obiektów jest cz ci  obmiaru robót drogowych
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -ZD-00 00 00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
8.2. Sposób odbioru robót
Odbiór robót zwi zanych z odtworzeniem trasy w terenie nast puje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów
geodezyjnych lub protokó u z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedk ada In ynierowi.
Roboty przygotowawcze
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-ZD-00 00 00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania robót obejmuje:

 sprawdzenie wyznaczenia punktów g ównych osi trasy i punktów wysoko ciowych,
 uzupe nienie osi trasy dodatkowymi punktami,
 wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko ciowych,
 wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,
 zastabilizowanie punktów w sposób trwa y, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie u atwiaj ce odszukanie i ewentualne

odtworzenie.
atno  robót zwi zanych z wyznaczeniem obiektów mostowych jest uj ta w koszcie robót mostowych.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obs uga inwestycji, G ówny Urz d Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysoko ciowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko ciowe, GUGiK 1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
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ST-ZD-02.01.00  ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH I-III KATEGORII

1. WST P
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie prac drogowych wraz z towarzysz cymi im robotami ziemnymi zwi zanych
zagospodarowaniem terenu boisk typu ORLIK w Czeremsze

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robót obj tych Specyfikacj  Techniczn
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy dróg, placów i ci gów pieszych
w ramach budowy Opery Podlaskiej w Bia ymstoku

- wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I - III) z selekcj  cz ci gruntów do wykorzystania na nasypy,
- budow  nasypów pod obiekty kubaturowe, chodniki, place, drogi i tereny zielone,
- zasypywanie i zag szczenie wykopów po sieciach urz dze  podziemnych,
- za adunek i wywóz nadwy ki gruntu.

Ilo ci robót podano w Przedmiarach Robót

1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów przemys owych, 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.
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. Wykop p ytki – wykop, którego g boko  jest mniejsza ni  1 m.
1.4.5. Wykop redni – wykop, którego g boko  jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Wykop g boki – wykop, którego g boko  przekracza 3 m
1.4.7. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, po one w obr bie pasa robót drogowych,
1.4.8. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, po one poza pasem robót drogowych
1.4.9. 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 .
1.4.10. Wska nik zag szczenia gruntu - wielko  charakteryzuj ca stan zag szczenia gruntu, okre lona wg wzoru:

dadsz P/PI
gdzie:
Pd - g sto  obj to ciowa szkieletu zag szczonego gruntu. (Mg/m3),
Pds - maksymalna g sto  obj to ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno ci optymalnej, okre lona w normalnej próbie Proctora,
zgodnie z PN-B-04481, s ca do oceny zag szczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z Norm  PN-98/S-02205, (Mg/m3).
1.4.11. Wska nik ró noziarnisto ci - wielko  charakteryzuj ca zag szczalno  gruntów niespoistych, okre lona wg wzoru:

10d
60dU

gdzie:
d 60 - rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 - rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.12. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-
ZD-00.00.00 "Wymagania ogólne"

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.

Ogólne wymagania dotycz ce robót zgodnie z ST-ZD-00.00.00 „Wymagania ogólne”

2. MATERIA Y (GRUNTY)

2.1. Istniej ca sytuacja gruntowo –wodna
W pod u, do g boko ci 3,0m wyst puj  utwory pochodzenia wodnolodowcowego i peryglacjalnego. S  to piaski ró noziarniste,
pospó ki oraz piaski pylaste le ce na silnie rozmytym stropie glin pylastych. Na ca ym terenie na gruntach rodzimych spoczywa warstwa
nasypów o mi szo ci 0,3 do 2,0m utworzona podczas niwelacji i wyrównania powierzchni terenu. Grunty nasypowe s  mieszanin
gruntów mineralnych (drobnoziarnistych, zaglinionych piasków z dodatkiem humusu. S  to nasypy niebudowlane utworzone podczas
niwelacji terenu. Nasypy te pozostaj  w stanie lu nym i miejscami rednio zag szczonym (ID= 0,20-0,50). Grunty nasypowe, które
wyst puj  na badanej dzia ce powinny zosta  usuni te wraz z warstwa gleby i zast pione odpowiednio zag szczonym gruntem
mineralnym.

W trakcie wykonywania bada  nie stwierdzono obecno ci wód gruntowych do g boko ci 3m..
2.2. Zasady wykorzystania gruntów
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów, które spe niaj  warunki przydatno ci do wykorzystania przy zasypce wykopów lub
budowie nasypów, powinny by  przez Wykonawc  wykorzystane w maksymalnym stopniu. Grunty i materia y nieprzydatne do budowy
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nasypów i zasypki wykopów, powinny by  wywiezione przez Wykonawc  i utylizowane. Miejsce wywozu uzgodni  z Inwestorem.
Okre lenia przydatno ci gruntu do wbudowania dokona  na podstawie Tab. 1 i 2.

Tabela1. Podzia  gruntów i innych materia ów na kategorie

Kat. Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materia u

sto
obj to ciowa
w stanie
naturalnym

Przeci tne
spulchnienie po
odspojeniu w % od
pierwotnej obj to ci

1

Piasek suchy bez spoiwa
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa
Torf bez korzeni
Popio y lotne nie zle e

15,7
11,8
9.8
11.8

od 5 do l5
od 5 do l5
od 20 do 30
od 5 do 15

2

Piasek wilgotny
Piasek gliniasty, py  i lessy wilgotne, twardoplastyczne i
plastyczne
Gleba uprawna z darnin  lub korzeniami grubo ci do 30 mm
Torf z korzeniami grubo ci do 30 mm
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego, py u z gruzem, t uczniem
lub odpadkami drewna

wir bez spoiwa lub ma ospoisty

16,7
17.7

12,7
10.8
16.7

16.7

od 15 do 25
od 15 do 25

od 15 do 25
od 20 do 30
od 15 do 25

od 15 do 25

3

Piasek gliniasty, py  i lessy ma owilgotne i plastyczne
Gleba uprawna z korzeniami grubo ci ponad 30 mm
Torf z korzeniami grubo ci ponad 30 mm
Nasyp zle y z piasku gliniastego, py u i lessu z gruzem,

uczniem lub odpadkami drewna
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40
mm
Glina, glina ci ka i i y wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne,
bez g azów
Mady i namu y gliniaste rzeczne

Popio y lotne zIe e

18,6
13,7
13,7
18,6

17,7

19,6

17,7

19,6
17.7
17,7
19,6

od 20 do 30
od 20 do 30
od 20 do 30
od 20 do 30

od 20 do 30

od 20 do 30

od 20 do 30

od 20 do 30

4

Less suchy zwarty
Nasyp zle y z gliny lub ilu z gruzem, t uczniem i odpadkami
drewna lub g azami o masie do 25 kg, stanowi cymi do 10%
obj to ci gruntu
Glina, glina ci ka i i y ma owilgotne, pó zwarte i zwarte
Glina zwa owa z g azami do 50 kg stanowi cymi do 10% obj to ci
gruntu
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg

upek mi kki
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z g azami
o masie do 10 kg

18,6
19,6

20,6
20,6

16,7
19,6
19,6

od 25 do 35
od 25 do 35

od 25 do 35
od 25 do 35

do 25 do 35
od 25 do 35
od 25 do 35

Tablica 2. Podzia  gruntów pod wzgl dem wysadzinowo ci wg PN-98/S-02205

Lp. Wyszczególnienie
ciwo ci Jednostki

Grupy gruntów
Niewysadzinowe tpliwe Wysadzinowe
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1 Rodzaj gruntu - rumosz niegliniasty
- wir
- pospó ka
- piasek gruby
- piasek redni
- piasek drobny
- el nierozpadowy

- piasek pylasty
- zwietrzelina gliniasta
- rumosz gliniasty
- wir gliniasty
- pospó ka gliniasta

ma o wysadzinowe
- glina piaszczysta
zwi a,
- glina pylasta zwi a
- i , i  piaszczysty, i
pylasty
bardzo wysadzinowe
- piasek gliniasty
- py , py  piaszczysty
- glina piaszczysta, glina,
glina pylasta
- i  warstwowy

2 Zawarto  cz stek
 0,075 mm
 0,02 mm

%
< 15
< 3

od 15 do 30
od 3 do 10

> 30
> 10

3 Kapilarno  bierna m < 1,0  1,0 > 1,0

4 Wska nik piaskowy > 35 od 25 do 35 < 25

3.SPRZ T

3.1. Wymagania ogólne odno nie sprz tu.
Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu zgodnie z ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.

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 (urz dzenia mechaniczne: koparki, adowarki, itp.),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),
sprz tu zag szczaj cego (walce, ubijaki, p yty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
Wybór rodków transportowych oraz metod transportu powinien by  dostosowany do kategorii gruntu (materia u): jego obj to ci,
technologii odspajania i za adunku. Transport na odleg  15km. 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. Wykonanie wykopów

5.1.1 Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wskazanym jest, aby grunt u yty do zasypania wykopów charakteryzowa  si  dodatkowo wspó czynnikiem filtracji równym min. 8
m/dob  - mieszank wirowo-piaskow . Wykopy w projektowanej jezdni bezwzgl dnie zasypywa  warstwami grubo ci 50 cm i zag ci
do Wz = 1,00; w chodnikach 0,98; w ziele cach (dolne partie) Wz = 0,97. W przypadku niemo liwo ci uzyskania wy ej wymienionych
parametrów grunt nale y wymieni .
Roboty ziemne nale y wykonywa  zgodnie z polskimi normami PN-53/B-06584 oraz BN-83/8836-02 "Przewody podziemne - roboty
ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze" oraz zgodnie z warunkami BHP w budownictwie specjalnym.

5.1.2. Obiekty kubaturowe, place, drogi.
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  robót ziemnych.
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 In yniera.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny by  bezpo rednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na sk adowisko. O
ile In ynier dopu ci czasowe sk adowanie odspojonych gruntów, nale y je odpowiednio zabezpieczy  przed nadmiernym zawilgoceniem.
Je eli grunt jest zamarzni ty nie nale y odspaja  go do g boko ci oko o 0,5 metra powy ej projektowanych rz dnych robót ziemnych.
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 Tabeli 1.

Tabela 1. Minimalne warto ci wska nika zag szczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych

Strefa korpusu Minimalna warto  Is
obiekty kubaturowe ruch mniejszy od ci kiego

Górna warstwa o grub. 20 cm 1,00 1,00
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Na g boko  od 20 do 50 cm od powierzchni
robót ziemnych 1,00 0,97

Je eli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spe 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.
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 metra. 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.

5.2. Wykonanie nasypów

5.2.1.Grunty i materia y do nasypów
Grunty i materia y dopuszczone do budowy nasypów powinny spe nia  wymagania okre lone w PN-98/S-02205.

5.2.2. Wyci cie stopni w zboczu
Przy poszerzeniu istniej cego nasypu oraz w miejscach gdzie pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wi ksze ni  1:5
nale y, dla zabezpieczenia przed zsuwaniem si  nasypu, wykonywa  w jego skarpie stopnie szeroko ci do 1,0 metra.
Wyci cie stopni obowi zuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyleg ych cz ci nasypu, wykonanych z gruntów o ró nych

ciwo ciach lub w ró nym czasie.

5.2.3. Zag szczenie gruntów w pod u nasypów
Wykonawca powinien skontrolowa  wska nik zag szczenia gruntów rodzimych, zalegaj cych w górnej strefie pod a nasypu do

boko ci 0,5 metra od powierzchni terenu. Je eli warto  wska nika zag szczenia jest mniejsza ni  okre lona w Tablicy 3. Wykonawca
powinien dog ci  pod e tak, aby powy sze wymaganie zosta o spe nione.
Je eli warto ci wska nika zag szczenia okre lone w Tablicy 3 nie mog  by  osi gni te przez bezpo rednie zag szczanie pod a, to
nale y podj rodki w celu ulepszenia gruntu pod a, umo liwiaj ce uzyskanie wymaganych warto ci wska nika zag szczenia.
Tablica 3. Minimalne warto ci wska nika zag szczenia dla pod a nasypów do g boko ci 0,5 m od powierzchni terenu

Nasypy o wysoko ci Minimalna warto  Is
ruch ci ki obiekty kubaturowe

do 2 metrów 0,97 1,00
ponad 2 metry 0,97 1,00

5.2.4. Zasady wykonania nasypów
Ogólne zasady wykonywania nasypów
Nasypy powinny by  wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu pod nego, które okre lono w dokumentacji
projektowej.
 W celu zapewnienia stateczno ci nasypu i jego równomiernego osiadania nale y przestrzega  nast puj cych zasad:
a). Nasypy nale y wykonywa  metod  warstwow , z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy powinny by  wznoszone
równomiernie na ca ej szeroko ci.
b). Grubo  warstwy w stanie lu nym powinna by  odpowiednio dobrana w zale no ci od rodzaju gruntu i sprz tu u ynanego do
zag szczania. Przyst pienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu mo e nast pi  dopiero po stwierdzeniu przez In yniera
prawid owego wykonania warstwy poprzedniej.
c). Grunty o ró nych w ciwo ciach nale y wbudowywa  w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubo ci na ca ej szeroko ci nasypu.
Grunty spoiste nale y wbudowywa  w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu.
d). Warstwy gruntu przepuszczalnego nale y wbudowywa  poziomo. a warstwy' gruntu ma o przepuszczalnego ze spadkiem górnej
powierzchni oko o 4%  1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie p askim spadek powinien by  obustronny, gdy nasyp jest budowany na
zboczu spadek powinien by  jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Ukszta towanie powierzchni warstwy powinno uniemo liwia
lokalne gromadzenie si  wody.
e). Je eli w okresie zimowym nast puje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej
spadki poprzeczne powinny by  ukszta towane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem cieku. Takie
ukszta towanie górnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni po lizgu w gruncie tworz cym
nasyp.
Górne warstwy nasypu, o grubo ci co najmniej 0.50 metra nale y wykona  z gruntów niewysadzinowych o wska niku
wodoprzepuszczalno ci "k" nie mniejszym od 8 m/dob .

5.3. Grubo  warstwy
Grubo  warstwy zag szczonego gruntu oraz liczb  przej  maszyny zag szczaj cej zaleca si  okre li  do wiadczalnie dla ka dego
rodzaju gruntu i typu maszyny. Orientacyjne warto ci, dotycz ce grubo ci warstw ró nych gruntów oraz liczby przejazdów ró nych
maszyn do zag szczania podano w punkcie 3.

5.4. Wilgotno  gruntu
Wilgotno  gruntu w czasie zag szczania powinna by  równa wilgotno ci optymalnej, z tolerancj  od -20% do + 10% jej warto ci.
Je eli wilgotno  naturalna gruntu jest ni sza od wilgotno ci optymalnej o wi cej ni  20% jej warto ci, to wilgotno  gruntu nale y
zwi kszy  przez dodanie wody, Je eli wilgotno  gruntu jest wy sza od wilgotno ci optymalnej o ponad 1 0% jej warto ci, grunt nale y
osuszy  w sposób mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykona  drena  z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposób osuszenia
przewilgoconego gruntu powinien by  zaakceptowany przez In yniera.
Sprawdzenie wilgotno ci gruntu nale y przeprowadza  laboratoryjnie, z cz stotliwo ci  okre lon  w punkcie
6.5.5. Wymagania dotycz ce zag szczania
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W zale no ci od uziarnienia stosowanych materia ów, zag szczenie warstwy nale y okre la  za pomoc  oznaczenia wska nika
zag szczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modu u odkszta cenia. Kontrol  zag szczenia na podstawie porównania pierwotnego
i wtórnego modu u odkszta cenia, okre lonych zgodnie z norm  BN-64/893 1-02 , nale y stosowa  tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla
których nie jest mo liwe okre lenie wska nika zag szczenia Is, wed ug BN-77/8931-12. Wska nik zag szczenia gruntów w nasypach,
okre lony wed ug normy BN-77/8931-12, powinien na ca ej szeroko ci korpusu spe nia  wymagania podane w Tabeli 4.
Tabela 4. Minimalne warto ci wska nika zag szczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Minimalna warto  Is
ruch ci ki i bardzo ci ki obiekty kubaturowe

Górna warstwa o grub. 20 cm 1,00 1,00
Ni ej le ce warstwy nasypu do g boko ci
od powierzchni robót ziemnych:2,0 m 0.98 0,98

Je eli jako kryterium oceny dobrego zag szczenia gruntu stosuje si  porównanie warto ci modu ów odkszta cenia, to warto  stosunku
wtórnego do pierwotnego modu u odkszta cenia, okre lonych zgodnie z norm  BN-64/8931-02, nie powinna by  wi ksza od 2,2.
Je eli badania kontrolne wyka , e zag szczenie warstwy nie jest wystarczaj ce, to Wykonawca powinien spulchni  warstw ,
doprowadzi  grunt do wilgotno ci optymalnej i powtórnie zag ci . Je eli powtórne zag szczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wska nika zag szczenia, Wykonawca powinien usun  warstw  i wbudowa  nowy materia , o ile In ynier nie zezwoli na ponowienie
próby prawid owego zag szczenia warstwy.

5.6. 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  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. Maksymalna

boko  nierówno ci na powierzchni skarp nie powinna przekracza  10 cm przy pomiarze at  3-metrow  albo powinny by  spe nione
inne wymagania dotycz ce równo ci, wynikaj ce ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.7. 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 d ugotrwa  nieprzydatno ,
Wykonawca ma obowi zek usuni cia tych gruntów i zast pienia ich gruntami 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.

5.8. 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.
Z uwagi na charakterystyk  gruntów (wysoki poziom wody gruntowej) oraz z uwagi na mo liwo   okresowego zawieszania si  wód
opadowych na powierzchni gruntów s abiej przepuszczalnych, wyst pi konieczno  wykonywania odwodnienia wykopów kanalizacji
deszczowej poprzez zastosowanie ig ofiltrów z pompami.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych

6.1.1. Sprawdzenie jako ci wykonania robót

6.1.1.1. Kontrola wykonania wykopów
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodno ci z wymaganiami okre lonymi w niniejszej specyfikacji oraz w
dokumentacji projektowej
W czasie kontroli szczególn  uwag  nale y zwróci  na:
a) odspajanie gruntów w sposób 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.

6.2. Sprawdzenie zag szczenia nasypu oraz pod a nasypu
Rodzaje bada  i pomiarów
badania przydatno ci gruntów do budowy nasypów wg norm przedmiotowych,
badania prawid owo ci wykonania poszczególnych warstw nasypu,
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badania zag szczenia nasypu,
pomiary kszta tu nasypu.
Sprawdzenie zag szczenia nasypu oraz pod a nasypu polega na skontrolowaniu zgodno ci warto ci wska nika zag szczenia Is lub
stosunku modu ów odkszta cenia. Do bie cej kontroli zag szczenia dopuszcza si  aparaty izotopowe.
Oznaczenie wska nika zag szczenia I, powinno by  przeprowadzone wed ug normy BN- 77/8931-12, oznaczenie modu ów odkszta cenia
wed ug normy BN-64/8931-02.
Zag szczenie ka dej warstwy nale y kontrolowa  nie rzadziej ni :
jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku okre lenia warto ci I",
jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku okre lenia pierwotnego i wtórnego modu u odkszta cenia.
Wyniki kontroli zag szczenia robót Wykonawca powinien wpisywa  do dokumentów laboratoryjnych.
Prawid owo  zag szczenia konkretnej warstwy nasypu lub pod a pod nasypem powinna by  potwierdzona przez In yniera wpisem w
dzienniku budowy.

6.3. Pomiary kszta tu nasypu
Pomiary kszta tu nasypu obejmuj  kontrol :
prawid owo ci wykonania skarp,
szeroko ci korony korpusu.
Sprawdzenie prawid owo ci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodno ci z wymaganiami dotycz cymi pochyle  i dok adno ci
wykonania skarp, okre lonymi w dokumentacji projektowej oraz w pkt. 5.3
Sprawdzenie szeroko ci korony korpusu polega na porównaniu szeroko ci korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z
szeroko ci  wynikaj  z wymiarów geometrycznych korpusu, okre lonych w dokumentacji projektowej.

6.3.1. Badania do odbioru korpusu ziemnego
Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje Tablica 3.
Tablica 3. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów wykonanych robót ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna cz stotliwo  bada  i pomiarów

1 Pomiar szeroko ci korpusu ziemnego
Pomiar ta , szablonem, at  o d ugo ci 3 m i poziomic  lub
niwelatorem, w odst pach co 200 m na prostych, w punktach

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

2 Pomiar szeroko ci wykopów
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 Pomiar niwelatorem rz dnych, w odst pach co 200 m oraz w
punktach w tpliwych

8 Badanie zag szczenia gruntu Wska nik zag szczenia okre la  dla ka dej u onej warstwy, lecz
nie rzadziej ni  raz na ka de 200 m3 nasypu

Szeroko  korpusu ziemnego
Szeroko  korpusu ziemnego nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o \wi cej ni  10 cm.
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.
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.
Równo  korony korpusu
Nierówno ci powierzchni korpusu ziemnego mierzone at  3-metrow , nie mog  przekracza  3 cm.
Równo  skarp
Nierówno ci skarp, mierzone at  3-metrow , nie mog  przekracza  10 cm.
Spadek pod ny korony korpusu
Spadek pod ny powierzchni korpusu ziemnego, 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.
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.

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 ulicy i
ustali zakres i wielko  potr ce  za obni on  jako .

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostk  obmiarow  jest m3 (metr sze cienny).

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty ziemne uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow  ST 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
Cena jednostki obmiarowej (wg Umowy).
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Cena wykonania 1 m3 wykopów obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- wykonanie wykopu z przemieczszczeniem urobku w nasyp na odleg  do 1 km
- przewiezienie i wy adunek na sk adowisku + utylizacja,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopów,
- zag szczenie powierzchni wykopu,
- zasypanie i zag szczenie wykopów po robotach instalacyjnych,
- przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
- rozplantowanie urobku na odk adzie.

Cena wykonania 1 m3 nasypów obejmuje:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robót,
- dowóz ziemi z odleg ci 10 km
- profilowanie powierzchni nasypu i skarp,
- zag szczanie nasypu
- wyci cie stopni
- wyprofilowanie skarp wykopu,
- rekultywacj  wykopu i terenu przyleg ego do drogi,
- pomiary i testy zgodnie z pkt. 6 ST
- odwodnienie terenu  robót.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
PN-B-O2480 Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podzia  i opis gruntów
PN-B-O4480 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
PN-B-O4493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno ci biernej
PN-98/S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-64/893 1-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska nika piaskowego
BN-64/893 1-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modu u odkszta cenia nawierzchni podatnych i pod a przez obci enie p yt

BN-77/893 1-12 Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu
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ST-ZD-02.02.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAG SZCZANIEM POD A

1. WST P
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie prac drogowych wraz z towarzysz cymi im robotami ziemnymi
zwi zanych z budow  boisk typu ORLIK w Czeremsze
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowi zuj  podstaw  opracowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót opisanych w p. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do u enia konstrukcji nawierzchni.
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” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST-ZD-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
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-ZD-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt3.
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:

a) 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,

b) koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu w skich koryt),
c) 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-ZD-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt4.
4.2. Transport materia ów
Nie wyst puje.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-ZD-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt5.
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. 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.
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



25

Tablica 1. Minimalne warto ci wska nika zag szczenia pod a (Is)

Wilgotno  gruntu pod a podczas zag szczania powinna by  równa wilgotno ci optymalnej z tolerancj  od -20% do
+10%.
5.4. 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-ZD-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
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  oraz zakres bada  i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego pod a

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 a nale y mierzy  4-metrow at  zgodnie z norm
BN-68/8931-04 [4].
Nierówno ci poprzeczne nale y mierzy  4-metrow at .
Nierówno ci nie mog  przekracza  20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego pod a powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow  z tolerancj 0,5%.
6.2.5. Rz dne wysoko ciowe
Ró nice pomi dzy rz dnymi wysoko ciowymi koryta lub wyprofilowanego pod a i rz dnymi projektowanymi nie
powinny przekracza  +1 cm, -2 cm.
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 3 cm dla autostrad i dróg
ekspresowych lub wi cej ni 5 cm dla pozosta ych dróg.
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 [5] nie powinien by  mniejszy od
podanego w tablicy 1.
Wilgotno  w czasie zag szczania nale y bada  wed ug PN-B-06714-17 [2]. 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)
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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-ZD-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-ZD-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacja projektow , ST 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-ZD-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

a. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
b. za adunek nadmiaru odspojonego gruntu na rodki transportowe i odwiezienie na odk ad,
c. profilowanie dna koryta lub pod a,
d. zag szczenie,
e. przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno ci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modu u odkszta cenia
nawierzchni podatnych i pod a przez obci enie p yt
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni
planografem i at
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu
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ST-ZD-04.04.00  PODBUDOWA Z KRUSZYW WYMAGANIA OGÓLNE

1. WST P
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie prac drogowych wraz z towarzysz cymi im robotami
ziemnymi zwi zanych z budow  boisk typu ORLIK w Czeremsze.

1.2. Zakres stosowania ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie prac drogowych wraz z towarzysz cymi im robotami ziemnymi
zwi zanych zagospodarowaniem terenu inwestycji.

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 [21]  i obejmuj  OST:
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 [31].

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 OST 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-ZD-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-ZD-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.

2.3. Wymagania dla materia ów
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy

     wykonywane metod  stabilizacji mechanicznej
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.
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2.3.2. W ciwo ci kruszywa
Kruszywa powinny spe nia  wymagania okre lone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania

Lp. Wyszczególnienie
Kruszywa
naturalne

Kruszywa
amane

el
Badania

ciwo ci Podbudowa wed ug
zasa
d-

nicza

pomoc
-nicza

zasad
-

nicza

pomoc-
nicza

zasad-
nicza

pomoc-
nicza

1 Zawarto  ziarn
mniejszych ni  0,075
mm, % (m/m)

od 2
do
10

od 2
do 12

od 2
do
10

od 2
do 12

od 2 do 10 od 2
do 12

PN-B-06714
-15 [3]

2 Zawarto  nadziarna,
% (m/m), nie wi cej ni

5 10 5 10 5 10 PN-B-06714
-15 [3]

3 Zawarto  ziarn
nieforemnych
%(m/m), nie wi cej ni

35 45 35 40 - - PN-B-06714
-16 [4]

4 Zawarto
zanieczyszcze
organicznych, %(m/m),
nie wi cej ni

1 1 1 1 1 1
PN-B-04481 [1]

5 Wsk nik piaskowy po
pi cio-krotnym
zag szczeniu metod  I
lub II wg PN-B-04481,
%

od
30
do
70

od 30
do 70

od
30
do
70

od 30 do
70 - -

BN-64/8931
-01 [26]

6 cieralno  w b bnie
Los Angeles
a) cieralno  ca kowita
po pe nej liczbie
obrotów, nie wi cej ni
b) cieralno  cz ciowa
po 1/5 pe nej liczby
obrotów, nie wi cej ni

35

30

45

40

35

30

50

35

40

30

50

35

PN-B-06714
-42 [12]

7 Nasi kliwo , %(m/m),
nie wi cej ni

2,5 4 3 5 6 8 PN-B-06714
-18 [6]

8 Mrozoodporno ,
ubytek masy po 25
cyklach zamra a-

5 10 5 10 5 10
PN-B-06714

-19 [7]
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nia, %(m/m), nie wi cej
ni

9 Rozpad krzemianowy i
ela-

zawy cznie, % (m/m),
nie wi cej ni

- - - - 1 3
PN-B-06714

-37 [10]
PN-B-06714

-39 [11]
10 Zawarto  zwi zków

siarki w przeliczeniu na
SO3, %(m/m), nie
wi cej ni

1 1 1 1 2 4
PN-B-06714

-28 [9]

11 Wska nik no no ci wno
mie-szanki kruszywa,
%, nie mniejszy ni :
a) przy zag szczeniu IS

 1,00
b) przy zag szczeniu IS

 1,03

80
120

60
-

80
120

60
-

80
120

60
-

PN-S-06102
[21]

2.3.3. Materia  na warstw  ods czaj
Na warstw  ods czaj  stosuje si :

wir i mieszank  wg PN-B-11111 [14],
piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4. Materia  na warstw  odcinaj
Na warstw  odcinaj  stosuje si :

piasek wg PN-B-11113 [16],
mia  wg PN-B-11112 [15],
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 [17],
wapno wg PN-B-30020 [19],
popio y lotne wg PN-S-96035 [23],

el granulowany wg PN-B-23006 [18].
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 [21].

2.3.6. Woda
Nale y stosowa  wod  wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST-ZD-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,
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-ZD-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.
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Transport cementu powinien odbywa  si  zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
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-ZD-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie pod a
Pod e pod podbudow  powinno spe nia  wymagania okre lone w ST-ZD-02.04.01 „Koryto wraz z profilowaniem

i zag szczeniem pod a” i ST D-02.01.00 „Roboty ziemne”.
Podbudowa powinna by  u ona na pod u zapewniaj cym nieprzenikanie drobnych cz stek gruntu do

podbudowy. Warunek nieprzenikania nale y sprawdzi  wzorem:

d
D

85

15   5 (1)

w którym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy ods czaj cej, w

milimetrach,
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn 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:

O
d

90

50   1,2 (2)

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 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 [1] (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 [29] powinien odpowiada  przyj temu poziomowi
wska nika no no ci podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.

5.5. Odcinek próbny
Je eli w ST przewidziano konieczno  wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpocz ciem

robót, Wykonawca powinien wykona  odcinek próbny w celu:
stwierdzenia czy sprz t budowlany do mieszania, rozk adania i zag szczania kruszywa   jest w ciwy,
okre lenia grubo ci warstwy materia u w stanie lu nym,  koniecznej do uzyskania wymaganej grubo ci warstwy po
zag szczeniu,
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okre lenia liczby przej  sprz tu zag szczaj cego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska nika zag szczenia.
Na odcinku próbnym  Wykonawca powinien u  takich materia ów oraz sprz tu do mieszania, rozk adania i

zag szczania, jakie b  stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosi  od 400 do 800 m2.
Odcinek próbny powinien by  zlokalizowany w miejscu wskazanym przez In yniera.
Wykonawca mo e przyst pi  do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez In yniera.

5.6. 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

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  bada

Lp. Wyszczególnienie bada
Minimalna

liczba bada
na dziennej

dzia ce
roboczej

Maksymalna
powierzchnia
podbudowy
przy-padaj ca
na jedno
badanie (m2)

1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotno  mieszanki 2 600
3 Zag szczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2

4 Badanie w ciwo ci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 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 [1] (metoda II), z tolerancj  +10% -20%.
Wilgotno  nale y okre li  wed ug PN-B-06714-17 [5].

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 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie

badania jest niemo liwe ze wzgl du na gruboziarniste kruszywo, kontrol  zag szczenia nale y oprze  na metodzie obci
ytowych, wg BN-64/8931-02 [27] 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.

E
E

1

2    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.



32

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 Minimalna cz stotliwo  pomiarów
1 Szerok  podbudowy 10 razy na 1 km
2 Równo  pod na w sposób ci y planografem albo co

20 m at  na ka dym pasie ruchu
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  podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na ka dej dzia ce roboczej,
lecz nie rzadziej ni  raz na 400 m2

Przed odbiorem:
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 g 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 BN-68/8931-04 [28].

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 [27] powinien by  zgodny z podanym w tablicy 4,
ugi cie spr yste wg BN-70/8931-06 [29] 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

Maksymalne ugi cie
spr yste pod ko em, mm

Minimalny modu  odkszta -
cenia mierzony p yt  o

rednicy 30 cm, MPa

ni ,   % 40 kN 50 kN od od drugiego
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pierwszego
obci enia

E1

obci enia
E2

60
80
120

1,0
1,0
1,03

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
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 w 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-ZD-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 -ZD-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , ST 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-ZD -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
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.

10. Przepisy zwi zane
10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci

zanieczyszcze  obcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sk adu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kszta tu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno ci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasi kliwo ci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno ci

metod  bezpo redni
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci

zanieczyszcze  organicznych
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9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci siarki
metod  bromow

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
elazawego

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie cieralno ci w
bnie Los Angeles

13. PN-B-06731 el wielkopiecowy kawa kowy. Kruszywo budowlane i
drogowe. Badania techniczne

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. wir i mieszanka

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa amane do nawierzchni
drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i
ocena zgodno ci

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
19. PN-B-30020 Wapno
20. PN-B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonu i zapraw
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z t ucznia

kamiennego
23. PN-S-96035 Popio y lotne
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne amane do

nawierzchni drogowych
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska nika piaskowego
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modu u odkszta cenia

nawierzchni podatnych i pod a przez obci enie p yt
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni

planografem i at
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugi  podatnych

ugi ciomierzem belkowym
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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ST-ZD-04.04.01 PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA  NATURALNEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. Wst p
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania ogólne dotycz ce wykonania i odbioru robót
zwi zanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie prac drogowych wraz z towarzysz cymi im robotami ziemnymi
zwi zanych z budow  boisk typu ORLIK w Czeremsze

1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonywaniem

podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.
Ustalenia zawarte s  w ST –ZD-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.3.

1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego 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-ZD-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-ZD-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-ZD-04.04.00
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materia ów
Materia em do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

powinna by  mieszanka piasku, mieszanki i/lub wiru, spe niaj ca wymagania niniejszej specyfikacji.
Materia em do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie powinna

by  mieszanka piasku, mieszanki i/lub wiru z dodatkiem kruszywa amanego, spe niaj ca wymagania niniejszych
specyfikacji. Kruszywo amane mo e pochodzi  z przekruszenia ziarn wiru lub kamieni narzutowych albo surowca
skalnego.

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-ZD-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.

Wymagania ogólne” pkt 2.3.1.
2.3.2. ciwo ci kruszywa

Kruszywo powinno spe nia  wymagania okre lone w ST-ZD-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”
pkt 2.3.2.

3. SPRZ T
Wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST -ZD-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 3.

4. TRANSPORT
Wymagania dotycz ce transportu podano w ST-ZD-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 4.

5. Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-ZD-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie pod a
Przygotowanie pod a powinno odpowiada  wymaganiom okre lonym w ST-ZD-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-ZD-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 ST, zgodnie z PN-S-06102 [21].
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5.4. Wbudowywanie i zag szczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotycz ce rozk adania i zag szczania mieszanki podano w ST-ZD-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.

Wymagania ogólne” pkt 5.4.
5.5. Odcinek próbny

O ile przewidziano to w ST, Wykonawca powinien wykona  odcinki próbne, zgodnie z zasadami okre lonymi w ST
D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada  wymaganiom okre lonym w ST-ZD-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-ZD-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-ZD-04.04.00 „Podbudowa z

kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3.
6.4. Wymagania dotycz ce cech geometrycznych podbudowy

Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów podano w ST-ZD-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt
6.4.

6.5. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w ST-ZD-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-ZD-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 naturalnego
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-ZD-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-ZD-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy 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-ZD-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 10.
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ST-ZD- 05.04.00  NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WST P
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie prac drogowych wraz z towarzysz cymi im robotami ziemnymi
zwi zanych z budow  boisk typu ORLIK w Czeremsze

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
 Specyfikacje Techniczne (ST) s  stosowane jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robót wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonywaniem

nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uk adania nawierzchni:

dróg i ulic lokalnego znaczenia,
parkingów, placów, wjazdów do bram i gara y,
chodników, placów zabaw, cie ek ogrodowych i rowerowych.

1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kszta tka wytwarzana z betonu metod  wibroprasowania. Produkowana jest jako kszta tka
jednowarstwowa lub w dwóch warstwach po czonych ze sob  trwale w fazie produkcji.
1.4.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w  ST-ZD-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST-ZD-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-ZD-00.00.00

„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty
technicznej.

2.2.2. Wygl d zewn trzny

Struktura wyrobu powinna by  zwarta, bez rys, p kni , plam i ubytków.

Powierzchnia górna kostek powinna by  równa i szorstka, a kraw dzie kostek równe i proste, wkl ni cia nie powinny
przekracza :

2 mm, dla kostek o grubo ci  80 mm,
3 mm, dla kostek o grubo ci > 80 mm.

2.2.3. Kszta t, wymiary i kolor kostki brukowej
Kszta t i wzór kostki podlega akceptacji In yniera.
Grubo  kostki 80 mm.
Kolorystka: 20 % czerwona, 80 % szara.

Tolerancje wymiarowe wynosz :
na d ugo ci  3 mm,
na szeroko ci  3 mm,
na grubo ci  5 mm.

2.2.4. Wytrzyma  na ciskanie

Wytrzyma  na ciskanie po 28 dniach ( rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by  mniejsza ni  60 MPa.
Dopuszczalna najni sza wytrzyma  pojedynczej kostki nie powinna by  mniejsza ni  50 MPa (w ocenie

statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.2.5. Nasi kliwo

Nasi kliwo  kostek betonowych powinna odpowiada  wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi  nie wi cej
ni  5%.
2.2.6. Odporno  na dzia anie mrozu

Odporno  kostek betonowych na dzia anie mrozu powinna by  badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2].
Odporno  na dzia anie mrozu po 50 cyklach zamra ania i odmra ania próbek jest wystarczaj ca, je eli:
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próbka nie wykazuje p kni ,
strata masy nie przekracza 5%,
obni enie wytrzyma ci na ciskanie w stosunku do wytrzyma ci próbek nie zamra anych nie jest wi ksze ni  20%.

2.2.7. cieralno
cieralno  kostek betonowych okre lona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosi  nie wi cej ni  4 mm.

2.3. Materia y do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nale y stosowa  cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie ni szej ni  „32,5”. Zaleca si
stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada  wymaganiom PN-B-19701 [4].
2.3.2. Kruszywo
Nale y stosowa  kruszywa mineralne odpowiadaj ce wymaganiom  PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno by  ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy za onych parametrach
wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.3.3. Woda

ciwo ci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiada  wymaganiom wg PN-B-32250
[5].
2.3.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje si  dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z recept  laboratoryjn .

Plastyfikatory zapewniaj  gotowym wyrobom wi ksz  wytrzyma , mniejsz  nasi kliwo  i wi ksz  odporno  na niskie
temperatury i dzia anie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni  kostce trwa e zabarwienie. Powinny to by   barwniki nieorganiczne.

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Ma e powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si  r cznie.
Je li powierzchnie s  du e, a kostki brukowe maj  jednolity kszta t i kolor, mo na stosowa  mechaniczne urz dzenia uk adaj ce.

Urz dzenie sk ada si  z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, s cego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich
enia. Urz dzenie to, po sko czonym uk adaniu kostek, mo na wykorzysta  do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do

chwytaka szczotkami.
Do zag szczenia nawierzchni stosuje si  wibratory p ytowe z os on  z tworzywa sztucznego.
Do wyrównania podsypki z piasku mo na stosowa  mechaniczne urz dzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub

kraw nikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST-ZD-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uk adane s  warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzyma ci betonu min.

0,7 R, kostki przewo one s  na stanowisko, gdzie specjalne urz dzenie pakuje je w foli  i spina ta  stalow , co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mo na równie  przewozi  samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-ZD-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Pod e
Pod e gruntowe pod nawierzchni  powinno by  przygotowane zgodnie z wymogami okre lonymi
w  ST-02.02.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zag szczeniem pod a”.
5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod u enie nawierzchni z kostki brukowej powinien  by  zgodny z
dokumentacj  projektow .
Podbudow  stanowi:
-warstwa ods czaj ca z piasku redniego  zgodnie z PN-B-11113:1996   Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek

-podbudowa z pospó ki -wymagania normy PN-11111
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-podsypka z piasku pod nawierzchni  - redniego  zgodnie z PN-B-11113:1996   Kruszywa mineralne. Kruszywa
naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

5.4. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mo na stosowa  kraw niki uliczne betonowe wg BN-80/6775-

03/04 [6] lub inne typy kraw ników zgodne z dokumentacj  projektow  lub zaakceptowane przez In yniera.

5.5. Podsypka
Na podsypk  cementowo - piaskow  i piaskow  nale y stosowa  piasek gruby, odpowiadaj cy wymaganiom PN-B- 06712 [3].
Podsypk  cementowo – piaskow   1:4 stanowi mieszanka cementu (1 cz ) i piasku (4 cz ci). Nale y j  przygotowa  w mieszarkach
mechanicznych.
Grubo  podsypki po zag szczeniu powinna zawiera  si  w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by  zwil ona wod , zag szczona i
wyprofilowana.

5.6. Uk adanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na ró norodno  kszta tów i kolorów produkowanych kostek, mo liwe jest u enie dowolnego wzoru - wcze niej

ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez In yniera.
Kostk  uk ada si  na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 (drogi ,place) lub piaskowej (chodniki) w taki sposób, aby szczeliny

mi dzy kostkami wynosi y od 2 do 3mm. Kostk  nale y uk ada  ok. 1,5 cm wy ej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy  w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zag szczeniu.

Po u eniu kostki, szczeliny nale y wype ni  piaskiem, a nast pnie zamie  powierzchni  u onych kostek przy u yciu
szczotek r cznych lub mechanicznych i przyst pi  do ubijania nawierzchni.

Do ubijania u onej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si  wibratory p ytowe z os on  z tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nale y prowadzi  od kraw dzi powierzchni ubijanej w kierunku rodka i
jednocze nie w kierunku poprzecznym kszta tek.

Do zag szczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno u ywa  walca.
Po ubiciu nawierzchni nale y uzupe ni  szczeliny piaskiem i zamie  nawierzchni . Nawierzchnia z wype nieniem spoin

piaskiem nie wymaga piel gnacji - mo e by  zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST-ZD-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzi , czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu wg pkt

2.2.1 niniejszej ST.
Niezale nie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien da  od producenta wyników bie cych bada  wyrobu na ciskanie.

Zaleca si , aby do badania wytrzyma ci na ciskanie pobiera  6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2

powierzchni kostek u onych w nawierzchni).
Poza tym, przed przyst pieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymaga  podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i

wyniki bada  przedstawia In ynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie pod a i podbudowy
Sprawdzenie pod a i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno ci z dokumentacj  projektow  i odpowiednimi ST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo ci i wymaganych spadków poprzecznych i pod nych polega na stwierdzeniu
zgodno ci z dokumentacj  projektow  oraz pkt 5.5 niniejszej ST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawid owo ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodno ci wykonania z
dokumentacj  projektow  oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:

pomierzenie szeroko ci spoin,
sprawdzenie prawid owo ci ubijania (wibrowania),
sprawdzenie prawid owo ci wype nienia spoin,
sprawdzenie, czy przyj ty dese  (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nierówno ci pod ne
Nierówno ci pod ne nawierzchni mierzone at  lub planografem zgodnie z norm  BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekracza  0,8
cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow  z tolerancj  0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni
Ró nice pomi dzy rz dnymi wykonanej nawierzchni i rz dnymi projektowanymi nie powinny przekracza  1 cm.
6.4.4. Szeroko  nawierzchni
Szeroko  nawierzchni nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  5 cm.
6.4.5. Grubo  podsypki
Dopuszczalne odchy ki od projektowanej grubo ci podsypki nie powinny przekracza  1,0 cm.
6.5. Cz stotliwo  pomiarów
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Cz stotliwo  pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna by
dostosowana do powierzchni wykonanych robót.

Zaleca si , aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 by y przeprowadzone nie rzadziej ni  2 razy na 100 m2

nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wsz dzie tam, gdzie poleci In ynier.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w  ST-ZD-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i

badania z zachowaniem tolerancji wed ug 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-ZD-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
przygotowanie pod a,
dostarczenie materia ów,
wykonanie podsypki,

enie i ubicie kostki,
wype nienie spoin,
przeprowadzenie bada  i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
Normy

1. PN-B-04111 Materia y kamienne. Oznaczenie cieralno ci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwyk y
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyk ego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania                  i

ocena zgodno ci
5. PN-B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw
6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,

parkingów i torowisk tramwajowych. Kraw niki i obrze a
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska nika piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at .
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ST-ZD-05.05.00   BETONOWE OBRZE A CHODNIKOWE

1. WST P
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie prac drogowych wraz z towarzysz cymi im robotami ziemnymi
zwi zanych z budow  boisk typu ORLIK w Czeremsze.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowi zuj  podstaw  opracowania jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w p. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z
ustawieniem betonowego obrze a chodnikowego.
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Obrze a chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczaj ce jednostronnie lub dwustronnie
ci gi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST 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. Stosowane materia y
Materia ami stosowanymi s :

- obrze a odpowiadaj ce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
- wir lub piasek do wykonania aw,
- cement wg PN-B-19701 [7],
- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrze a chodnikowe - klasyfikacja
W zale no ci od przekroju poprzecznego rozró nia si  dwa rodzaje obrze y:

- obrze e niskie - On,
- obrze e wysokie - Ow.

W zale no ci od dopuszczalnych wielko ci i liczby uszkodze  oraz odchy ek wymiarowych obrze a
dzieli si  na:
- gatunek 1 - G1,
- gatunek 2 - G2.
Przyk ad oznaczenia betonowego obrze a chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm
gat. 1: obrze e On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].
2.4. Betonowe obrze a chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrze y chodnikowych
Kszta t obrze y betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

                                        Rysunek 1. Kszta t betonowego obrze a chodnikowego
Tablica 1. Wymiary obrze y
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2.4.2. Dopuszczalne odchy ki wymiarów obrze y
Dopuszczalne odchy ki wymiarów obrze y podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchy ki wymiarów obrze y

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze y
Powierzchnie obrze y powinny by  bez rys, p kni  i ubytków betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Kraw dzie elementów powinny by  równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i kraw dzi elementów nie powinny przekracza
warto ci podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze y

2.4.4. Sk adowanie
Betonowe obrze a chodnikowe mog  by  przechowywane na sk adowiskach otwartych,
posegregowane wed ug rodzajów i gatunków.
Betonowe obrze a chodnikowe nale y uk ada  z zastosowaniem podk adek i przek adek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubo  2,5 cm, szeroko  5 cm, d ugo  minimum 5 cm wi ksza ni  szeroko
obrze a.
2.4.5. Beton i jego sk adniki
Do produkcji obrze y nale y stosowa  beton wed ug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.
2.5. Materia y na aw  i do zaprawy

wir do wykonania awy powinien odpowiada  wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek -
wymaganiom PN-B-11113 [6].
Materia y do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada  wymaganiom podanym w ST 03.03.01 „Kraw niki
betonowe” pkt 2.

3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST-ZD- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprz t do ustawiania obrze y
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Roboty wykonuje si  r cznie przy zastosowaniu drobnego sprz tu pomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST-ZD-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport obrze y betonowych
Betonowe obrze a chodnikowe mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu po
osi gni ciu przez beton wytrzyma ci minimum 0,7 wytrzyma ci projektowanej.
Obrze a powinny by  zabezpieczone przed przemieszczeniem si  i uszkodzeniami w czasie transportu.
4.3. Transport pozosta ych materia ów
Transport pozosta ych materia ów podano w  ST-ZD-03.03.01 „Kraw niki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w  ST -ZD-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypk  ( aw ) nale y wykonywa  zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada  wymiarom awy w planie z uwzgl dnieniem w szeroko ci
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
5.3. Pod e lub podsypka ( awa)
Pod e pod ustawienie obrze a mo e stanowi  rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka ( awa) ze
wiru lub piasku, o grubo ci warstwy od 3 do 5 cm po zag szczeniu. Podsypk  ( aw ) wykonuje si  przez

zasypanie koryta wirem lub piaskiem i zag szczenie z polewaniem wod .
5.4. Ustawienie betonowych obrze y chodnikowych
Betonowe obrze a chodnikowe nale y ustawia  na wykonanym pod u w miejscu i ze wiat em
(odleg ci  górnej powierzchni obrze a od ci gu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.
Zewn trzna ciana obrze a powinna by  obsypana piaskiem, wirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym.
Spoiny nie powinny przekracza  szeroko ci 1 cm. Nale y wype ni  je piaskiem lub zapraw  cementowo-piaskow  w
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nale y oczy ci  i zmy  wod . Spoiny musz  by  wype nione ca kowicie na pe

boko .

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w  ST-ZD-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania materia ów przeznaczonych
do ustawienia betonowych obrze y chodnikowych i przedstawi  wyniki tych bada  In ynierowi do
akceptacji.
Sprawdzenie wygl du zewn trznego nale y przeprowadzi  na podstawie ogl dzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodze  wyst puj cych na powierzchniach i kraw dziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary d ugo ci i

boko ci uszkodze  nale y wykona  za pomoc  przymiaru stalowego lub suwmiarki z dok adno ci  do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021 [4].
Sprawdzenie kszta tu i wymiarów elementów nale y przeprowadzi  z dok adno ci  do 1 mm przy u yciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub ta my, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie k tów prostych w naro ach elementów
wykonuje si  przez przy enie k townika do badanego naro a i zmierzenia odchy ek z dok adno ci  do 1 mm.
Badania pozosta ych materia ów powinny obejmowa  wszystkie w ciwo ci okre lone w normach podanych dla
odpowiednich materia ów wymienionych w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robót
W czasie robót nale y sprawdza  wykonanie:
a) koryta pod podsypk  ( aw ) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) pod a z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki ( awy) ze wiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego obrze a chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:

- linii obrze a w planie, które mo e wynosi  ±2 cm na ka de 100 m d ugo ci obrze a,
- niwelety górnej p aszczyzny obrze a , które mo e wynosi  ±1 cm na ka de 100 m d ugo ci obrze a,
- wype nienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywa  ca kowite wype nienie badanej spoiny na

pe  g boko .

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-ZD-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  jest m (metr) ustawionego betonowego obrze a chodnikowego.
8. ODBIÓR ROBÓT
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8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-ZD-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj :

- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.

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-ZD-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrze a chodnikowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materia ów,
- wykonanie koryta,
- roz cielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie obrze a,
- wype nienie spoin,
- obsypanie zewn trznej ciany obrze a,
- wykonanie bada  i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwyk y
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. wir i mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i
ocena zgodno ci
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne
wymagania i badania
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Kraw niki i
obrze a.



45

ST ZD-05.05.00.01  NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

1. WST P

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie boisk sportowych typu ORLIK 2012 w Czeremsze
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Szczegó owa specyfikacja techniczna stanowi obowi zuj  podstaw  jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie prac drogowych wraz z towarzysz cymi im robotami ziemnymi
zwi zanych zagospodarowaniem terenu boisk sportowych typu ORLIK 2012 w Czeremsze. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji dotycz  wy ej wymienionych robót.

1.4 Opis nawierzchni
Jest to nawierzchnia sportowa, dwuwarstwowa  poliuretanowo-gumowa o grubo ci warstwy minimum 16 mm  . Jest to

nawierzchnia przepuszczalna dla wody, przeznaczona na boiska wielofunkcyjne, korty tenisowe i bie nie l.a. – równie
wewn trzne, od których wymaga si  wysokiej jako ci i trwa ci. Specjalnie zaprojektowany uk ad warstw i starannie dobrane
materia y zapewniaj  doskona e warunki do rozgrywania gier zespo owych i przeprowadzania zawodów lekkoatletycznych.

Nawierzchnia sk ada si  z dwóch warstw tworz cych uk ad typu „sandwich”. Pierwsz  warstw , spodni , o gr. 8 mm
tworzy odpowiednio frakcjonowany granulat gumowy SBR 1-4 mm spojony kompozycj  poliuretanow . Warstwa ta uk adana
jest na uprzednio zagruntowanym pod u. Kolejn  warstw  – wyko czeniow  – o gr. 8 mm stanowi mieszanina granulatu
EPDM 1-4 mm, która jest uk adana po zastygni ciu warstwy spodniej .

Obie warstwy uk adane s  przy u yciu mechanicznego roz cie acza, dzi ki czemu zapewniona jest jednakowa grubo
nawierzchni w ka dym jej punkcie, co przek ada si  na jednakowe w ciwo ci u ytkowe wykonanego obiektu.

2. MATERIA Y
2.1 . Parametry techniczne

Zamawiaj cy dopuszcza nawierzchnie poliuretanowe tego typu, których cechy techniczne nie b  gorsze od wymienionych
poni ej.

2. 2. ciwo ci  nawierzchni poliuretanowej dwuwarstowej:

1. boiska mog  by  u ytkowane w ci gu ca ego roku,

Poz. Okre lenie parametru, jednostka
Minimalna

warto
wymagana

1
Grubo  ca kowita ( mm)

16 mm

2
Przepuszczalno  dla wody

Tak

3 Wytrzyma  na rozci ganie
(MPa)  0,60

4 Wyd enie wzgl dne przy zerwaniu
(%)  65±5

5 Wytrzyma  na rozdzieranie ,
(N)

 100

6 cieralno                                                               (mm)  0,1

7
Przyczepno  do podk adu : ( MPa)

mata ET ( z mieszaniny kruszywa kwarcowego,
granulatu gumowego i spoiwa PU

 0,5

8
Wspó czynnik tarcia kinetycznego powierzchni:
- w stanie suchym
- w stanie mokrym

 0,35
 0,30

9
Mrozoodporno  oceniona:
- przyrostem masy,  (%)                                              -
zmian  wygl du zewn trznego

 1
bez zmian
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2. nawierzchnia ma doskona  spr ysto  i elastyczno , dzi ki czemu zapewnia maksymaln  ochron  stawów
zawodników,

3. ma wysok  odporno  na ucisk, cieranie i rozrywanie,
4. znakomita przyczepno ,
5. najwy sza jako  i trwa ,
6. niezwyk a atwo  w utrzymaniu,
7. nieszkodliwo  dla rodowiska,
8. minimalne zabiegi konserwacyjne i atwo  napraw.

3. SPRZ T
– specjalistyczna rozk adarka do uk adania mat poliuretanowo-gumowych.
-  mieszalnik granulatów gumowych i lepiszcza poliuretanowego.

4. TRANSPORT
Materia  dostarczony b dzie przez wykonawc  w oryginalnych opakowaniach od producenta. Opakowania b  oznaczone w
sposób umo liwiaj cy jednoznaczn  identyfikacj  produktu. Magazynowanie i przechowywanie komponentów
poliuretanowych mo e odbywa  si  tylko w temperaturze wy szej od 0oC. Wszystkie beczki powinny by  skutecznie
zabezpieczone przed dost pem wilgoci i sk adowane w sposób zalecany przez producenta. Sk adowanie granulatu powinno
zabezpieczy  go przed przej ciem wilgoci z powietrza lub wskutek opadów.

5. WYKONANIE
Nawierzchnia poliuretanowa dwuwarstwowa, u ona na macie elastycznej o podbudowie mineralnej przepuszczalnej dla
wody

- warstwa z granulatu EPDM, grubo  minimum 8 mm
- warstwa z granulatu SBR, grubo  minimum 8 mm
- mata elastyczna - grubo  35 mm

 - warstwa wyrównawcza – kliniec, 5-20 mm - grubo   5  cm

 - kruszywo amane (kruszone), 32-64 mm - grubo  15 cm

 - warstwa ods czaj ca – piasek - grubo  30 cm

- drena  z rur perforowanych o rednicy Ø 65 mm.

- grunt rodzimy

Nawierzchnia boiska obramowana b dzie obrze em betonowym 8 x 30 cm na awie betonowej. Wody opadowe odprowadzane
 poprzez drena  wg bny do kanalizacji deszczowej wg projektu instalacji wod. - kan.

Nale y zastosowa  odwodnienie wymuszone w postaci drena u z rur perforowanych o rednicy Ø 65 mm. Rury drenarskie
powinny by  u one w równoleg ych ci gach, w odleg ciach 5 m od siebie. Po obu stronach boiska  powinny by  wpi te do
kolektorów zbiorczych o rednicy Ø min 100 mm, odprowadzaj cych wod  do systemu ogólnosp awnego.

5.1 Wymagania dla podbudowy:

no no  wyra ona stosunkiem modu ów E2/E1 <= 2,2

dopuszczalne nierówno ci: max 10 mm pod 4-metrow at ,

spadki: zgodne z projektowymi (rysunek nr ....)

Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada  wymaganiom zwi zanym z no no ci , zag szczeniem oraz równo ci
sprawdzanym po zako czeniu ka dej z warstw. Je eli nie mo na okre li  wska nika zag szczenia, to nale y sprawdzi  wg BN-
64/8931-02 stosunek modu u odkszta cenia wtórnego E2, do pierwotnego E1, który nie powinien by  wi kszy ni  2,2 dla ka dej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Podbudowa wykonana na bazie mieszanki mineralnej z kruszywa kamiennego powinna by  odpowiednio wyprofilowana i
zag szczona. Pochylenie powinno mie ci  si  w granicach 0,3 – 0,8 % z mo liwo ci  sp ywu wód opadowych w g b
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konstrukcji boiska. Na powierzchni zag szczonej warstwy nie powinny wyst powa  nierówno ci i wyboje. Podbudowa powinna
by  wyrównana do projektowanego poziomu z dopuszczaln  odchy  +/- 10 mm na acie 4-ro metrowej.
Przepuszczalno  wody dla pod y dynamicznych nie powinna by  mniejsza ni  0,01 l/m2/s.

Nawierzchnia boiska obramowana b dzie obrze em betonowym 8 x 30 cm na awie betonowej. Wody opadowe odprowadzane
 poprzez drena  wg bny do kanalizacji deszczowej wg projektu instalacji wod. - kan.

Nale y zastosowa  odwodnienie wymuszone w postaci drena u z rur perforowanych o rednicy Ø 65 mm. Rury drenarskie
powinny by  u one w równoleg ych ci gach, w odleg ciach 5 m od siebie. Po obu stronach boiska  powinny by  wpi te do
kolektorów zbiorczych o rednicy Ø min 100 mm, odprowadzaj cych wod  do systemu ogólnosp awnego. Minimalna

boko  u enia drenu wynosi 80 cm licz c od góry konstrukcji (g boko  jest zale na od g boko ci przemarzania dla
danego regionu kraju).

Dla kruszyw amanych do konstrukcji podbudowy wymagana jest zawarto  frakcji pylastych (<0,075 mm) nie wi ksza ni
6%.

5.2. Warunki, jakie musi spe nia  pod e przed po eniem nawierzchni poliuretanowej

Pod e powinno by  mocne, suche, pozbawione sp ka  i s abych fragmentów. Usuni te by  powinny wszelkie lady od oleju,
smaru, oznacze  ze sztucznych tworzyw, farb, itp.
Minimalna temperatura powietrza wynosi 15°C – maksymalna 30°C. Nie mo na uk ada  nawierzchni poliuretanowej podczas
opadów atmosferycznych.
Pod e gruntowe pod nawierzchni  powinno by  przygotowane zgodnie z wymogami okre lonymi
w  ST-02.02.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zag szczeniem pod a”.

5.3. Wykonanie systemu sportowej dwuwarstwowej nawierzchni poliuretanowej

System poliuretanowy b dzie uk adany na podk adzie elastycznym jako rozwi zanie autoryzowane przez producenta
nawierzchni poliuretanowych.
Jest to rodzaj elastycznej podbudowy pod systemy nawierzchni sportowych poliuretanowo-gumowych o grubo ci warstwy 35
mm , wymagaj cy podbudowy przepuszczalnej  z kruszywa. Du  zalet  jej jest przepuszczalno  dla wody.

5.4 Wykonanie elastycznej warstwy no nej .
Sk ada si  ona z granulatu gumowego o granulacji 1-5 mm oraz kruszywa kwarcowego o rednicy 2-5 mm ,

suszonego ogniowo , po czonego lepiszczem PUR. Uk adana jest mechanicznie,  bezspoinowo , przy pomocy
rozk adarki mas poliuretanowych (np. Planomatic) . Granulat gumowy , kruszywo kwarcowe mieszane jest z
systemem poliuretanowym ( PUR)  w mikserze.
Po u eniu maty elastycznej nale y przyst pi  do wykonania warstwy g ównej.

Preparat gruntuj cy nale y na  tylko na powierzchni  o wielko ci, jak  mo na pokry  nast pnie warstw
zasadnicz  w ci gu 8 godzin.

Wymiesza  granulat SBR i substancje wi ce specjalnym mieszad em. Powsta  mas  nale y uk ada  na
zagruntowane pod e przy pomocy specjalnej rozk adarki. Po u eniu nale y pozwoli  warstwie na utwardzenie. D ugo
procesu utwardzania zale y od temperatury i wilgotno ci.

Po u eniu warstwy z granulatu SBR nale y uk ada  warstw  z granulatu EPDM.
Wymiesza  granulat EPDM i substancje wi ce specjalnym mieszad em. Powsta  mas  nale y uk ada  na

zagruntowane pod e przy pomocy specjalnej rozk adarki. Po u eniu nale y pozwoli  warstwie na utwardzenie. D ugo
procesu utwardzania zale y od temperatury i wilgotno ci.

5.5. Malowanie linii
Wykonuje si  po utwardzeniu sportowej warstwy nawierzchni poliuretanowej
Osadzenie tulei dla s upów wykonywane jest przed u eniem warstwy podbudowy elastycznej a po wykonaniu warstw
podbudowy mineralnej. Tuleje osadzane s  w fundamentach betonowych (B-15) o wymiarach  dostosowanych do rodzaju
osprz tu i zgodnych z zaleceniami producentów. Pod fundamentem nale y zapewni  warstw  podsypki piaskowej / wirowej
do g boko ci przemarzania.

6. KONTROLA JAKO CI

Kontrola jako ci robót prowadzona jest dla ka dego etapu prowadzenia robót.  Dla ka dej z warstw konstrukcyjnych
nawierzchni wykonywana b  badania:

a) grubo ci,
b) wska nika zag szczenia: dla warstwy odcinaj cej i warstw podbudowy asfaltowej,
c) no no ci: dla dolnej warstwy podbudowy z kruszywa mineralnego,
d) równo ci i spadków: dla warstw podbudowy mineralnej i nawierzchni poliuretanowej
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Badania z p. a) i b) przeprowadzone b  z uwzgl dnieniem obowi zuj cych norm przez upowa nion  jednostk  badawcz , a
ich wyniki b  do czone do dokumentacji odbiorowej. Wyniki te b  te  wymagane przy odbiorach robót ulegaj cych
zakryciu. Wyniki odbiorów zapisywane b  w dzienniku budowy.
Wszystkie wyniki bada  b  gromadzone przez wykonawc .
Negatywny wynik badania b dzie podstaw  do nie odebrania danego etapu i jednocze nie obowi zuje wykonawc  do poprawy
danego zakresu prac. Po poprawieniu prace poddawane s  ponownej kontroli.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostk  obmiarow  jest m2, m3 i mb. Obmiary wykonywane s  po zako czeniu robót (ka dego etapu) i po poinformowaniu
inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru jest uprawniony do zatwierdzenia obmiaru.

8. ODBIÓR ROBÓT
Wykonawca b dzie informowa  inspektora o zako czeniu poszczególnych etapów robót ulegaj cych zakryciu. Dla ka dego z
nich przeprowadzony b dzie odbiór cz ciowy, a wyniki zapisywane w dzienniku budowy oraz na protoko ach odbiorów
cz ciowych i ko cowego.
Na odbiory robót wykonawca b dzie dostarcza  równie  dokumenty potwierdzaj ce jako  i przydatno  do stosowania w
budownictwie u ytych materia ów.
Roboty prowadzone b  pod nadzorem osób posiadaj cych wymagane uprawnienia (o ile takie s  wymagane). Wykonanie
nawierzchni poliuretanowej nadzorowane b dzie przez osob  odpowiednio przeszkolon  przez producenta systemu.

Nawierzchnia poliuretanowa i mata elastyczna musi by  wykonana zgodnie z jej kart  techniczn .

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-ZD-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materia ów,
- wykonanie nawierzchni poliuretanowej
- wykonanie bada  i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZ CE NAWIERZCHNI - DO CZY  DO OFERTY !
- Aprobata  Techniczna lTB lub Rekomendacja Techniczna ITB lub badania na zgodno  z norma

  PN-EN 14877 lub inny dokument (atest, certyfikat, wyniki bada  itp.) wydany przez instytucj

  uprawnion  do badania i certyfikowania wyrobów (np. Labosport), potwierdzaj cy, e oferowana

  nawierzchnia syntetyczna spe nia wymienione parametry techniczne

- Atest Higieniczny PZH dla oferowanej nawierzchni

- Deklaracja zgodno ci

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowana

  inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie.

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta
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ST ZD-05.05.00.02  NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ TYPU MONOFILAMENT

1. WST P

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie boisk sportowych typu ORLIK 2012 w Czeremsze
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Szczegó owa specyfikacja techniczna stanowi obowi zuj  podstaw  jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie prac drogowych wraz z towarzysz cymi im robotami ziemnymi
zwi zanych zagospodarowaniem terenu boisk sportowych typu ORLIK 2012 w Czeremsze. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji dotycz  wy ej wymienionych robót.

2. MATERIA
Jest to syntetyczna trawa pi karska o wysoko ci w ókna 60 mm.
Nawierzchnia ta jest przeznaczona na boiska pi karskie na podbudowie dynamicznej (mineralnej), opisanej w dalszej cz ci
specyfikacji.

System sk ada si  z nawierzchni syntetycznej (trawy) oraz wype nienia piaskiem kwarcowym i granulatem
gumowym SBR.

Oferowana nawierzchnia z trawy syntetycznej musi zapewni  intensywne wykorzystanie p yty boiska w ci gu ca ego
roku kalendarzowego.

2.1 .Wymagane parametry trawy syntetycznej:
Zamawiaj cy dopuszcza nawierzchnie z trawy syntetycznej, których cechy techniczne nie b  gorsze od wymienionych
poni ej.

sk ad w ókna: 100% polietylen
grubo  w ókna: minimum 160 µ
wysoko  w ókna: minimum 60 mm,
rodzaj w ókna: monofilament
ilo  p czków: minimum 7.800 p czków / m2
ilo  monofilamentów:  minimum  127.000 / m2
ci ar w ókna:  minimum 13.500 Dtex
wype nienie:  wyp ukany i wysuszony piasek kwarcowy

oraz granulat SBR frakcji 0,5-2,5 mm

2.2.Charakterystyka piasku
Rodzaj - krzemionkowy, okr y, p ukany i wysuszony zgodny z oficjalnie przyj tymi normami w kraju instalacji trawy.
Rozmiar  ziarna – 0,2 – 0,8 mm
Ilo  piasku kwarcowego okre lona kart  techniczn  producenta.
2.3.Charakterystyka granulatu gumowego
Granulat SBR z recyklingu frakcji 0,5/2,0 mm, posiadaj cy atest PZH.
Ilo  granulatu gumowego SBR okre lona kart  techniczn  producenta.

3. SPRZ T
- urz dzenie do zasypywania sztucznej trawy
- maszyna do podnoszenia i rozczesania trawy syntetycznej

4. TRANSPORT
Materia  dostarczony b dzie przez Wykonawc  w oryginalnych opakowaniach od producenta. Opakowania b

oznaczone w sposób umo liwiaj cy jednoznaczn  identyfikacj  produktu. Magazynowanie i przechowywanie mo e odbywa
si  tylko w temperaturze wy szej od zera stopni Celsjusza.

5. WYKONANIE

5.1. Podbudowa boiska.

Podbudowa mineralna przepuszczalna pod nawierzchnie z trawy syntetycznej

- warstwa wyrównawcza – kliniec, 5-20 mm - grubo   5  cm
- kruszywo amane (kruszone), 32-64 mm - grubo  15 cm
- warstwa ods czaj ca – piasek - grubo  50 cm
- drena  z rur perforowanych o rednicy Ø 65 mm

gwarancja: minimum 60 miesi cy
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- grunt rodzimy

5.1.1. Wymagania dla podbudowy:

no no  wyra ona stosunkiem modu ów E2/E1 <= 2,2

dopuszczalne nierówno ci: max 10 mm pod 4-metrow at ,

spadki: zgodne z projektowymi (rysunek nr ....)

Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada  wymaganiom zwi zanym z no no ci , zag szczeniem oraz równo ci
sprawdzanym po zako czeniu ka dej z warstw. Je eli nie mo na okre li  wska nika zag szczenia, to nale y sprawdzi  wg BN-
64/8931-02 stosunek modu u odkszta cenia wtórnego E2, do pierwotnego, E1, który nie powinien by  wi kszy ni  2,2 dla
ka dej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Podbudowa wykonana na bazie mieszanki mineralnej z kruszywa kamiennego powinna by  odpowiednio wyprofilowana i
zag szczona. Pochylenie powinno mie ci  si  w granicach 0,3 – 0,8 % z mo liwo ci  sp ywu wód opadowych w g b
konstrukcji boiska. Na powierzchni zag szczonej warstwy nie powinny wyst powa  nierówno ci i wyboje. Podbudowa powinna
by  wyrównana do projektowanego poziomu z dopuszczaln  odchy  +/- 8 mm na acie 4-ro metrowej.
Przepuszczalno  wody dla pod y dynamicznych nie powinna by  mniejsza ni  0,01 l/m2/s.

Nawierzchnia boiska obramowana b dzie obrze em betonowym 8 x 30 cm na awie betonowej. Wody opadowe odprowadzane
 poprzez drena  wg bny do kanalizacji deszczowej wg projektu instalacji wod. - kan.

Nale y zastosowa  odwodnienie wymuszone w postaci drena u z rur perforowanych o rednicy Ø 65 mm. Rury drenarskie
powinny by  u one w równoleg ych ci gach, w odleg ciach 5 m od siebie. Po obu stronach boiska  powinny by  wpi te do
kolektorów zbiorczych o rednicy Ø min 100 mm, odprowadzaj cych wod  do systemu ogólnosp awnego. Minimalna

boko  u enia drenu wynosi 80 cm licz c od góry konstrukcji (g boko  jest zale na od g boko ci przemarzania dla
danego regionu kraju).

Dla kruszyw amanych do konstrukcji podbudowy wymagana jest zawarto  frakcji pylastych (<0,075 mm) nie wi ksza ni  6%

5.2. Warunki, jakie musi spe nia  pod e przed po eniem nawierzchni z trawy syntetycznej

Pod e powinno by  mocne, suche, pozbawione s abych fragmentów. Usuni te by  powinny wszelkie zanieczyszczenia.
Minimalna temperatura powietrza wynosi 10°C – maksymalna 30°C. Nie mo na uk ada  nawierzchni poliuretanowej podczas
opadów atmosferycznych.
Pod e gruntowe pod nawierzchni  powinno by  przygotowane zgodnie z wymogami okre lonymi w  ST-02.02.01 „Koryto
wraz z profilowaniem i zag szczeniem pod a”.

5.3. Warstwa z trawy syntetycznej

Sztuczna trawa jest rozwijana z rolek o szeroko ci ok. 410 cm, a d ugo ci rolek zale  od szeroko ci boiska. Uk adanie
trawy powinno odbywa  si  w temperaturze min 10 C. Po rozwini ciu i u eniu pasm na ca ej powierzchni boiska, docinane

 wzd ne kraw dzie (pasma czone s  na styk). Po czenia rolek s  wykonywane za pomoc  ta my z tworzywa sztucznego
i kleju poliuretanowego.

Po roz eniu i sklejeniu trawy niezb dne jest mechaniczne podniesienie jej w osia – z zastosowaniem szczotek
mechanicznych – dla umo liwienia równomiernego pó niejszego roz enia piasku w najni szej warstwie. Nast pnie trawa jest
zasypywana piaskiem kwarcowym o uziarnieniu ok. 0,2-0,8mm z wydajno ci  wynikaj  z karty technicznej. Podczas
wykonywania tego zabiegu wymagane s  warunki atmosferyczne umo liwiaj ce zasypywanie piasku w stanie suchym (brak
opadów, ostatnie opady min. 24 godziny przed zasypaniem). Po rozsypaniu piasku wykonuje si  mechaniczne czesanie
szczotkami sta ymi oraz raz jeszcze szczotk  obrotow .

Nast pn  warstw  nawierzchni stanowi granulat gumowy. Do nawierzchni stosuje si  granulat z recyklingu opon
samochodów o wielko ci ziaren ok. 0,5 – 2,5 mm, jego zu ycie jest zgodne z kartami technicznymi. Po zasypaniu granulatem
nast puje dalsze czesanie szczotkami sta ymi dla równomiernego roz enia wype nienia.

5.4. Wklejanie linii.
 Po po czeniu pasów trawy ze sob  nast puje wklejanie linii. Linie ko cowe oraz rodkowa s  fabrycznie wszyte, pozosta e
linie s  wklejane z odpowiedniego gatunku trawy w kolorze bia ym (ko o rodkowe, naro niki oraz uki pola karnego s
wykonywane przez wklejenie krótkich prostych odcinków).
5.5 Osadzanie s upków
Osadzenie tulei dla s upów czy chor giewek wykonywane jest przed zasypaniem trawy. Tuleje osadzane s  w fundamentach
betonowych (B-15) o wymiarach  dostosowanych do rodzaju osprz tu i zgodnych z zaleceniami producentów. Pod
fundamentem nale y zapewni  warstw  podsypki piaskowej / wirowej do g boko ci przemarzania.

6. KONTROLA JAKO CI
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Kontrola jako ci robót prowadzona jest dla ka dego etapu prowadzenia robót.  Dla ka dej z warstw konstrukcyjnych
nawierzchni wykonywana b  badania:

a) grubo ci,
b) wska nika zag szczenia i no no ci dla odpowiednio: warstwy odcinaj cej i dolnej warstwy podbudowy z kruszywa

mineralnego
c) no no ci: dla dolnej warstwy podbudowy z kruszywa mineralnego,
d) równo ci i spadków: dla poszczególnych warstw podbudowy, syntetycznej trawy pi karskiej

Badania z p. b) i c)  przeprowadzone b  z uwzgl dnieniem obowi zuj cych norm przez upowa nion  jednostk  badawcz , a
ich wyniki b  do czone do dokumentacji odbiorowej. Wyniki te b  te  wymagane przy odbiorach robót ulegaj cych
zakryciu. Wyniki odbiorów zapisywane b  w dzienniku budowy.
Wszystkie wyniki bada  b  gromadzone przez wykonawc .
Negatywny wynik badania b dzie podstaw  do nie odebrania danego etapu i jednocze nie obowi zuje wykonawc  do poprawy
danego zakresu prac. Po poprawieniu prace poddawane s  ponownej kontroli.

7. OBMIAR
Jednostk  obmiarow  jest m2, m3 i mb. Obmiary wykonywane s  po zako czeniu robót (ka dego etapu) i po poinformowaniu
inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru jest uprawniony do zatwierdzenia obmiaru.

8. ODBIÓR
Wykonawca b dzie informowa  inspektora o zako czeniu poszczególnych etapów robót ulegaj cych zakryciu. Dla ka dego z
nich przeprowadzony b dzie odbiór cz ciowy, a wyniki zapisywane w dzienniku budowy oraz na protoko ach odbiorów
cz ciowych i ko cowego.
Na odbiory robót wykonawca b dzie dostarcza  równie  dokumenty potwierdzaj ce jako  i przydatno  do stosowania w
budownictwie u ytych materia ów.

Roboty prowadzone b  pod nadzorem osób posiadaj cych wymagane uprawnienia (o ile takie s  wymagane).
Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej nadzorowane b dzie przez osob  odpowiednio przeszkolon  przez producenta
systemu.
Nawierzchnia z trawy syntetycznej musi by  wykonana zgodnie z jej kart  techniczn .

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-ZD-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m 2 syntetycznej nawierzchni trawiastej obejmuje:

1. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
2. dostarczenie materia ów,
3. roz enie sztucznej trawy
4. wype nienie piaskiem kwarcowym,
5. wyszczotkowanie  nawierzchni
6. wype nienie granulatem gumowym
7. wykonanie bada  i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZ CE NAWIERZCHNI - DO CZY  DO OFERTY

- certyfikat FIFA 1 Star lub 2 Star lub wynik bada  laboratoryjnych, potwierdzaj cy zgodno  z

  wymogami FIFA oferowaneego systemu nawierzchni

- atest higieniczny PZH dla oferowanej trawy syntetycznej

- karta techniczna oferowanego systemu monta u

- autoryzacja producenta systemu wystawiona na wykonawc  na zadanie obj te przetargiem

  upowa niaj ca do instalacji oferowanego systemu
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ST ZD-09.01.01.  ZIELE - TRAWNIKI   CPV 45112710-5
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
wykonaniem trawników przy projektowanych boiskach

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1

1.3. Zakres robót obj tych SST
Nasadzenia i trawnik przewidziano wokó  budynku zaplecza
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadaj ca w ciwo ci zapewniaj ce ro linom prawid owy rozwój.
1.4.2. Materia  ro linny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich.
1.4.3. Bry a korzeniowa - uformowana przez szkó kowanie bry a ziemi z przerastaj cymi j  korzeniami ro liny.
1.4.7. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST
„Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w OST „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 OST
„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zale no ci od miejsca pozyskania, powinna posiada  nast puj ce charakterystyki:

 ziemia rodzima - powinna by  zdj ta przed rozpocz ciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczaj cych 2 m
wysoko ci,

 ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie mo e by  zagruzowana, przero ni ta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa
Do nawo enia gleby mog  by  stosowane komposty, powstaj ce w wyniku rozk adu ró nych odpadków ro linnych i zwierz cych (np. torfu,
fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plew), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach
zapewniaj cych
utrzymanie wymaganych cech i wska ników jako ci kompostu.
Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje si  przez kompostowanie torfu z fekaliami i ciekami bytowymi z osadników, z osiedli
mieszkaniowych.
Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada  wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf u yty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-
G-98011 [1].
Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje si  przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni cieków
pocelulozowych, przez okres oko o 3-ch miesi cy.
Kompost z kory sosnowej mo e by  stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod
ziele  w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleb .

2..4. Nasiona traw
Nasiona traw najcz ciej wyst puj  w postaci gotowych mieszanek z nasion ró nych gatunków.
Gotowa mieszanka traw powinna mie  oznaczony procentowy sk ad gatunkowy, klas , numer normy wg której zosta a wyprodukowana,
zdolno  kie kowania

2,5. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by  w opakowaniu, z podanym sk adem chemicznym (zawarto  azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nale y
zabezpieczy  przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t stosowany do wykonania zieleni
Wykonawca przyst puj cy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu:

 glebogryzarek, p ugów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,
 wa u kolczatki oraz wa u g adkiego do zak adania trawników,
 kosiarki mechanicznej do piel gnacji trawników,

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Trawniki
Proponuje si  wykonanie trawników z siewu, mieszank  traw odpornych na intensywne u ytkowanie.
Przygotowanie mieszanki
Stosowanie mieszanek traw wynika z konieczno ci uzupe nienia braków pewnych cech jednego gatunku przez wprowadzenie innego, aden
bowiem ze znanych gatunków traw nie ma wszystkich cech, które mog  zapewni  trwa ci i w ciwy wygl d . Ustalaj c liczb  nasion
przypadaj cych na jednostk  powierzchni przyjmuje si , e na jedno nasienie powinna przypada  powierzchnia 1 cm2.
Zak ada si  i  teren trawiasty b dzie u ytkowany w sposób intensywny i dlatego spe nia  powinien najwy sze normy wysiewu.
Wysiewana liczba nasion powinna by  wi ksza od ustalonej teoretycznie poniewa  nie wszystkie nasiona zdolne s  do kie kowania oraz
dlatego e w ród nich mog  znajdowa  si  zanieczyszczenia.
Pora siewu
Przed przyst pieniem do siania nale y na przeznaczone miejsca pod trawnik nanie  odpowiedni  ilo  ziemi urodzajnej (oko o 10 cm)
wcze niej zabezpieczonej przed rozpocz ciem prac budowlanych. Sprzyjaj ce warunki do wysiewania nasion traw wyst puj  w okresie
pó no letnim lub wczesnoletnim.
Ka da inna pora mo e wp ywa  negatywnie z ró nych wzgl dów a przede wszystkim klimatycznych.
Kiedy trawa osi gnie wysoko  4cm nale y powierzchni  trawnika uwa owa  lekkim wa em, którego celem powinno by  wyrównanie gleby
po podlewaniu w czasie którego powsta y nierówno ci. Nale y wykona  t  czynno  na glebie wilgotnej. Po 3 dniach po wa owaniu
wykonujemy pierwsze ci cie , skracaj c ko ce li ci na d ugo  2 cm. Celem tak wczesnego koszenia jest spowodowanie do rozkrzewiania si
traw. Pozosta e terminy koszenia powinny odbywa  si  regularnie kiedy wysoko  trawy przekracza 8 cm.

5.3. Piel gnacja w pierwszym roku
Piel gnacja trawników w pierwszym roku polega na uwa owaniu lekkim wa em powierzchni trawnika, gdy wysoko  trawy osi gnie 5-8 cm
wysoko ci. Celem tego wa owania jest wyrównanie powierzchni gleby, na której najcz ciej powstaj  niewielkie nierówno ci. Wa owanie to
nale y przeprowadza , kiedy gleba jest umiarkowanie wilgotna (plastyczna). Po 2-3 dniach od wa owania nale y wykona  pierwsze koszenie
skracaj c tylko ko ce li ci o 1,5- 2cm. Do tego celu nale y u ywa  kosiarek b bnowych o bardzo ostrych no ach. Koszenie powinno by
regularne, (gdy trawa osi gnie 8 cm wysoko ci). Pojawiaj ce si  na trawniku chwasty trwa e w pierwszym okresie nale y usuwa

cznie. Sta e koszenie w znacznym stopniu os abia ich wzrost. Po 3 miesi cach wzrostu traw bardzo korzystne jest rozsianie na powierzchni
trawnika torfu w ilo ci 2-3 kg/m2. Ta niewielka ilo ció ki ma bardzo korzystne dzia anie zw aszcza w okresie suszy letniej i przyczynia si
do lepszego krzewienia si  traw i wytwarzania roz ogów. Po ka dym koszeniu pozostaje na powierzchni trawnika mniejsza lub wi ksza ilo
trawy skoszonej. Nale y j  zebra , poniewa  powoduje ona z kni cie trawnika i mo e by  przyczyn  gnicia li ci.
Pami ta  nale y równie  o aeracji.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „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 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 OST „Wymagania ogólne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
1. PN-G-98011 Torf rolniczy
2. PN-R-67022 Materia  szkó karski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
3. PN-R-67023 Materia  szkó karski. Ozdobne drzewa i krzewy li ciaste
4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, k cza i korzenie bulwiaste ro lin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
6. BN-76/9125-01 Ro liny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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WYKAZ UREGULOWA  PRAWNYCH

Dla celów informacyjnych, przedstawiono poni ej list  uregulowa  prawnych (tj. ustaw, aktów itp.), norm i standardów
przytoczonych w Specyfikacjach Technicznych, obowi zuj cych aktualnie w Polsce.

1. Praktyczny przewodnik procedur kontraktowych w ramach programów Phare, Ispa & Sapard 2001
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 -Prawo Budowlane (Dz. U Nr 89 z 25.08.1994, poz. 414
3. Ustawa o ochronie rodowisk z 27.04.2001 (Dz.U 01.62.627)
4. Ustawa o odpadach z 27.04.2001 (Dz. U 01.62.628)
5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 -Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz 163 z pó niejszymi zmianami)
6. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985, Dz. U. Nr 14z 15.04.1985
7. Rozporz dzenie Ministra Budownictwa i Przemys u Materia wBudow1anych w sprawie bezpiecze stwa i higieny

pracy przy wykonywaniu robót budowlano-monta owych i rozbiórkowych. Dz.U. Nr 13 z 10.04.1972.
8. Rozporz dzenie Ministra Przemys u z dnia 26.11.1990 W sprawie warunków technicznych, jakim powinny

odpowiada  urz dzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwpora eniowej. Dz.U.Ni81 z26.11.1990
9. Zarz dzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie dobolU przewodów i kabli

elektroenergetycznych do obci  pr dem elektrycznym.
10. Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom l. Zasady stosowania znaków i urz dze  bezpiecze stwa ruchu.

Za cznik nr l do zarz dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (Monitor Polski Nr
16, poz. 120).

11. Instrukcja o znakach drogowych poziomych. Za cznik do zarz dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 3 marca 1994 r. (M.P. Nr 16, poz. 120).

12. Instrukcja o drogowej sygnalizacji wietlnej. Za cznik nr 2 do zarz dzenia Ministrów Transportu i Gospodarki
Morskiej oraz Spraw Wewn trznych z dnia 6 czerwca 1990 (pozycja 184).

13. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
14. Zarz dzenie Ministra czno ci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i warunków budowy linii

telekomunikacyjnych wzd  dróg publicznych, wodnych, kana ów, oraz w pobli u lotnisk i w miejscowo ciach, a
tak e ustalenie warunków, jakim te linie powinny odpowiada (M.P.Nr 313 z 1992 r.).

15. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych. IBDiM -1997 r.
16. PN -E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
17. PN -80./B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia statyczne i

projektowanie.
18. PN -60./B-03205 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Stalowe konstrukcje wsporcze. Obliczenia statyczne i

projektowanie.
19. BN-76/8984-09 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Ogólne wymagania i badania.
20. PN -75/E~05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
21. BN- 73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogólne badania i wymagania.
22. Rozporz dzenie Ministra Transportu Ministra Gospodarki Morskiej Ministra 02.03.1999, dotycz ce wymaga

technicznych dla dróg publicznych Ministra ruchu drogowego (Dz.U 99.43.430).
23. Rozporz dzenie Ministra Transportu Ministra Gospodarki Morskiej Ministra 10.10.2000, dotycz ce wymaga

technicznych dla dróg publicznych Ministra ruchu drogowego (Dz.U 00.90.1006).
Rozporz dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego Regionalnego Budownictwa z 03.04.2001, dotycz ca obligatoryjnego
stosowania pewnych Norm Polskich w budownictwie


