
SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

 WYKONANIA 

I

  ODBIORU  ROBÓT

ZADANIE : REMONT KONSERWATORSKI KO ŚCIOŁA

ADRES:  46-112 BIESTRZYKOWICE, ul. Główna 2

NAZWY I KODY ROBÓT BUDOWLANYCH:

1. Dział Robot  : 45000000-7 Roboty Budowlane

2. Grupa robot  : 4520000-9  Roboty budowlane w zakresie budowy  kompletnych obiektów

budowlanych lub ich części oraz w zakresie inżynierii lądowej  i wodnej.

3. Klasa robót  : 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei.

4. Kategoria robót  :

-  4511200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę, roboty ziemne

- 45113000-2 Roboty na placu budowy

- 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

- 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

- 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 

\
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SPIS TREŚCI

D-M-00.00.00
WYMAGANIA OGÓLNE
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D-M-00.00.00 Wymagania ogólne

D.01.02.04 Rozbiórki elementów konstrukcyjnych nawierzchni

D.02.00.01 Roboty ziemne – wymagania ogólne

D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża  

D.04.04.00 Podbudowy z kruszyw wymagania ogólne

D.04.04.02 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

D.08.03.01 Obrzeża kamienne

D.05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej



SPIS TREŚCI

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres Robót objętych SST

1.4.Określenia podstawowe

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót.

2.   MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów

3. SPRZĘT

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.  Ogólne zasady wykonywania Robót

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)

6.2. Zasady kontroli jakości Robót

6.3. Pobieranie próbek

6.4. Badania i pomiary

6.5. Raporty z badań

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

6.8. Dokumenty budowy

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

7.4. Wagi i zasady ważenia

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

8.2 Odbiór częściowy

8.3. Odbiór ostateczny Robót

8.4. Odbiór pogwarancyjny

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia Ogólne

9.2. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

10.PRZEPISY ZWIĄZANE
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot  Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna odnosi się  do wymagań  wspólnych dla poszczególnych wymagań

technicznych  dotyczących  wykonania  i  odbioru  Robót,  które  zostaną  wykonane  w  ramach   remontu

konserwatorskiego kościoła w m. Biestrzykowice, ul. Główna 2.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowe  Specyfikacje  Techniczne  stanowią  część  Dokumentów  Przetargowych  i  Kontraktowych  

i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych SST

1.3.1.Wymagania ogólne należy rozumieć  i  stosować  w powiązaniu z wymienionymi  wyżej  w spisie treści

Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi.

1.4.  Określenia podstawowe

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową (plac

parkingowy lub technologiczny) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny 

Cena umowna (kontraktowa) – kwota wymieniona w Umowie (Kontrakcie)  jako wynagrodzenie należne

Wykonawcy za wykonanie Robót budowlanych wraz z usunięciem wad, zgodnie z postanowieniami warunków

Umowy (Kontraktu) 

Data rozpoczęcia – data, określona w szczegółowych warunkach Umowy (Kontraktu), od której Wykonawca

może rozpocząć Roboty budowlane określone w Umowie (Kontrakcie).

Data zakończenia – data powiadomienia Zamawiającego przez Inżyniera o gotowości Robót budowlanych do

odbioru

Dokumentacja  Projektowa –  wszelkie  opisy,  obliczenia,  dane  techniczne  oraz rysunki  dostarczone

Wykonawcy przez Zamawiającego w ramach Umowy (Kontraktu), jak również wszelkie opisy, obliczenia, dane

techniczne, rysunki, próbki, wzory, modele, instrukcje obsługi, sporządzone przez Wykonawcę i zatwierdzone

przez Inżyniera 

Droga -  wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z

wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu

Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

 Kierownik budowy  -  osoba wyznaczona przez Wykonawcę,  upoważniona  do kierowania  Robotami i  do

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Inżynier  –  osoba  prawna  lub  fizyczna  (w  tym  również  pracownik  Zamawiającego),  wyznaczona  przez

Zamawiającego  do  reprezentowania  jego  interesów  przez  sprawowanie  kontroli  zgodności  realizacji  robót

budowlanych z Dokumentacją Projektową, ST, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami

warunków Umowy  (Kontraktu).  (w  rozumieniu  art.  27  Ustawy  z  dnia  7.07.1994  r.  Prawo  Budowlane  –

Inżynierem określa się inspektora nadzoru – koordynatora).

Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.

Koryto  - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Kosztorys  ofertowy  –  wyceniony  przez  Wykonawcę    kosztorys  w  oparciu  o  Tabelę  Elementów

Rozliczeniowych

Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania

przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników.

Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
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Laboratorium  - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.

Materiały  -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  Robót,  zgodne  z  Dokumentacją  Projektową  i

Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na

podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników

atmosferycznych.

b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze

rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej

nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa

może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa  zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni.

Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.

f) Podbudowa  pomocnicza -  dolna  część  podbudowy  spełniająca,  obok  funkcji  nośnych,  funkcje

zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać

warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.

g) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do

warstwy nawierzchni leżącej powyżej.

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub

obiektu mostowego.

Odpowiednia  (bliska)  zgodność -  zgodność  wykonywanych  Robót  z  dopuszczonymi  tolerancjami,  a jeśli

przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego

rodzaju Robót budowlanych.

Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.

Podłoże  ulepszone -  górna  warstwa  podłoża,  leżąca  bezpośrednio  pod  nawierzchnią,  ulepszona  w  celu

umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.

Polecenie   Inżyniera  -  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez  Inżyniera,  w  formie  pisemnej,

dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Projektant  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.

Przetargowa  Dokumentacja  Projektowa -  część  Dokumentacji  Projektowej,  która  wskazuje  lokalizację,

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót.

Rekultywacja -  Roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i  przywrócenie  pierwotnych  funkcji  terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Przedmiar robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania.

Zadanie  budowlane -  część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiąca  odrębną  całość  konstrukcyjną  lub

technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie
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może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli

drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca  Robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z Dokumentacją

Projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi

wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i administracyjnymi,  lokalizację  i  współrzędne  punktów  głównych

obiektu oraz reperów.

         Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do

chwili  odbioru ostatecznego  Robót.  Uszkodzone lub zniszczone znaki  geodezyjne  Wykonawca  odtworzy  i

utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać niżej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:

- Projekt Techniczny

- Dokumentacja Projektowa załączona w Dokumentach Przetargowych:

- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i SST

Projekt  Techniczny,  Specyfikacje  Techniczne  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez  Inżyniera

Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące

dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  Dokumentach  Kontraktowych,  

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie  wykonane  Roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  Dokumentacją  Projektową  

i SST.

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać  bliską zgodność z określonymi

wymaganiami,  a  rozrzuty   tych  cech  nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnego  przedziału  tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub SST i wpłynie

to na niezadowalającą  jakość  elementu budowli,  to takie materiały będą  niezwłocznie zastąpione innymi,  a

Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do

zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.

           Wykonawca dostarczy,  zainstaluje i będzie utrzymywać  tymczasowe urządzenia zabezpieczające

w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze,  dozorców,  wszelkie  inne  środki

niezbędne do ochrony Robót, wygody społeczności i innych.

           Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony

w Cenę Kontraktową.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca ma obowiązek znać  i  stosować  w czasie prowadzenia  Robót  wszelkie  przepisy dotyczące

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:

 -     utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

 -  podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  

       i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń
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lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał          

      szczególny wzgląd na:

1) Lokalizację baz,  składowisk, ukopów i dróg dojazdowych

        2)  Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

- możliwością powstania pożaru.

3) Gospodarkę powstałymi w trakcie robót budowlanych odpadami przez :

- składowanie odpadów w miejscach do tego przystosowanych,

- poniesienie kosztów utylizacji odpadów szkodliwych dla środowiska (gruz, asfalt),

- rozliczenie po zakończeniu robót sprawdzone  i  zaakceptowane przez Inżyniera.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na

terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach.             

        Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed

dostępem osób trzecich.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  rezultat

realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną

jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość

zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod warunkiem przestrzegania  wymagań  technologicznych

wbudowania. Jeżeli wymagają  tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać  zgodę na użycie

tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

       Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie

informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  w ramach  planu  ich  lokalizacji.  Wykonawca  zapewni

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

        O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera 

i  zainteresowane władze oraz będzie z nimi  współpracował dostarczając wszelkiej  pomocy potrzebnej przy

dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania

uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i

wyposażenia na i z terenu Robót.

        Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły

będzie o każdym takim ładunku powiadamiał Inżyniera.
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Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą  dopuszczone na świeżo ukończony

fragment  budowy  i  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  naprawę  wszelkich  Robót  

w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  Robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa  

i higieny pracy.

        W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  

w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań

sanitarnych.

       Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i

odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia

bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej

zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę  Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do

Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez Inżyniera.

         Wykonawca będzie utrzymywać  Roboty do czasu  ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno być

prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas,

do momentu odbioru ostatecznego.

        Jeśli  Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,  to na polecenie  Inżyniera  powinien

rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.

Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie

wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  

i w sposób ciągły będzie informować  Inżyniera  o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne

odnośne dokumenty.

1.5.13. Równoważność norm i przepisów prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powoływane są konkretne normy lub zbiory przepisów, które spełniać  mają

materiały,  wytwórnie  i  inne  zapasy  będące  przedmiotem  dostaw,  oraz  Roboty  do  wykonania  

i zbadania, stosować się będą obowiązujące przepisy najnowszego wydania lub wydania poprawione odnośnie

norm i zbiorów przepisów, chyba że w Kontrakcie stwierdza się wyraźnie co innego. 

        Tam, gdzie te normy i zbiory przepisów mają charakter ogólnokrajowy, lub odnoszą się do konkretnego

regionu, zostaną  przyjęte inne obowiązujące normy, które zapewniają wykonanie na zasadniczo równym lub

większym poziomie niż wymagany przez wcześniej wyszczególnione normy i zbiory przepisów pod warunkiem

ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia na piśmie przez Inżyniera. Różnice pomiędzy wyszczególnionymi

normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie odnotowane na piśmie przez Wykonawcę i

przedłożone Inżynierowi co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich

przez Inżyniera. W przypadku gdy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zamienniki nie zapewniają wykonania

na  zasadniczo  równym  poziomie,  Wykonawca  zastosuje  się  do  norm  wyszczególnionych  we  wcześniej

wspomnianych dokumentach.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych

oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.
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         Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały

z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

        Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Szczegółowej Specyfikacji Technicznych w czasie

postępu Robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów

z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany

dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

           Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty

związane z dostarczeniem materiałów do Robót.

           Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc

wskazanych  w Kontrakcie  będą  odwiezione  na  odkład  odpowiednio  do wymagań  Kontraktu  lub  wskazań

Inżyniera.

          Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych

wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie.

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie materiałów mogą  być  okresowo kontrolowane przez  Inżynier  w celu sprawdzenia zgodności

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia

ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem

jakości.

 W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki:

       - Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie   

          przeprowadzania inspekcji,

      -  Inżynier  będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się

produkcja    materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź

złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do

innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez

Inżyniera.

       Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,  Wykonawca

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieodebraniem i niezapłaceniem.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca  zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót,

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do

kontroli przez Inżyniera.

       Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych

z Inżyniera lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  Dokumentacja  Projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzaju

materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej  3

tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych

przez Inżyniera..  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później  zmieniany  bez zgody

Inżyniera.

3. SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego

wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i

powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji

Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być

uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.
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        Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi

w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

       Sprzęt  będący własnością  Wykonawcy lub wynajęty  do wykonania  Robót  ma  być  utrzymywany  

w  dobrym stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i  przepisami

dotyczącymi jego użytkowania.

        Wykonawca dostarczy Inżynierowi  kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie  sprzętu do

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

      Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  lub SST przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy

wykonywanych  Robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inżyniera  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez

jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną

przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosować  się  będzie do ustawowych  ograniczeń  obciążenia na oś  przy transporcie  materiałów

(sprzętu) na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych

ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera.

       Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie

na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.

       Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w

Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

       Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez

Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na

koszt Wykonawcy.

       Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  Kontraktem,  oraz  za  jakość

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami

SST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera.

     Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich

elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi

na piśmie przez Inżyniera.

     Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę  w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżyniera, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

     Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialności za ich dokładność.

            Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na

wymaganiach  sformułowanych  w  Kontrakcie,  Dokumentacji  Projektowej  i  w  SST,  a  także  w  normach  i

wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  Inżynier  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i  Robót,  rozrzuty

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

         Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż  w czasie przez niego wyznaczonym, po ich

otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą  zatrzymania  Robót.  Skutki  finansowe  z  tego  tytułu  ponosi

Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżynierowi, programu

zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne,
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kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  Robót  zgodnie  z Dokumentacją  Projektową,  SST  oraz

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

a) część ogólną opisującą:

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,

- bhp,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów

Robót,

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót,

- wyposażenie w sprzęt  i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

- sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt  w  procesie  technologicznym,  proponowany  sposób  i  formę  przekazywania  tych

informacji Inżynierowi;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:

- wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek

i wykonywania poszczególnych elementów Robót,

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość

Robót.

          Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni

odpowiedni  system kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.

          Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w

celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

         Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  Robót  z częstotliwością

zapewniającą  stwierdzenie,  że  Roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w Dokumentacji

Projektowej i SST.

         Minimalne  wymagania  co do zakresu badań  i  ich częstotliwość  są  określone w SST, normach  

i  wytycznych.  W przypadku,  gdy  nie  zostały  one  tam określone,  Inżynier  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest

konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.

        Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy

posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm

określających procedury badań.

        Inżynier  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych,  

w celu ich inspekcji.

        Inżynier  będzie przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach

dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod

badawczych. 

          Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą  wpłynąć  ujemnie na wyniki  badań, Inżynier

natychmiast  wstrzyma  użycie  do Robót  badanych  materiałów i  dopuści  je  do użycia  dopiero  wtedy,  gdy
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niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość

tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki będą  pobierane losowo. Zaleca się  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na

zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym  prawdopodobieństwem

wytypowane do badań.

       Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie  Inżyniera  Wykonawca będzie przeprowadzać  dodatkowe badania tych materiałów,  które budzą

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone

z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera.

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez  Inżyniera będą odpowiednio opisane i

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne

procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.

       Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi  Inżyniera  o rodzaju, miejscu i

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki

do akceptacji Inżyniera..

6.5. Raporty z badań

Wykonawca  będzie przekazywać  Inżynierowi  kopie raportów z wynikami  badań  jak  najszybciej,  nie

później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

         Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera.

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania

próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego

pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inżynier,  po uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  Robót prowadzonego  przez Wykonawcę,  będzie

oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez

Wykonawcę.

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt.

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub

zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie

na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i SST. W takim

przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez

Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier / Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które nadają się do stosowania

przy wykonywaniu robót budowlanych, tj:

1) są oznakowane znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną

albo europejską aprobatą techniczną  bądź krajową  specyfikacją techniczną  państwa członkowskiego

Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną  przez Komisję Europejską  za

zgodną z wymogami podstawowymi, albo

2) umieszczone są  w określonym przez Komisję  Europejską  wykazie  wyrobów mających  niewielkie

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi

regułami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowane znakiem budowlanym „B”
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W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do

Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte

wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę

Inżynierowi/ Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.   

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy  

Dziennik  Budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  

i  Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  Terenu  Budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.

Odpowiedzialność  za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  spoczywa na

Wykonawcy.

       Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą  dotyczyć  przebiegu Robót, stanu

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

         Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inżyniera.,

- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  i ostatecznych

odbiorów Robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie

wykonywania Robót,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,

- dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań  z

podaniem, kto je przeprowadzał,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

- inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do

ustosunkowania się.

Decyzje  Inżyniera  wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub

zajęciem stanowiska.     

          Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest

jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.
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(2) Rejestr Obmiarów 

Rejestr  Obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego  

z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w

Przedmiarze Robót i wpisuje do Rejestru Obmiarów .

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w

programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione

na każde życzenie Inżyniera.

(4) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1) - (3) następujące dokumenty:

- protokoły przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoły odbioru Robót,

- protokoły z narad i ustaleń,

- korespondencję na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie

Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar  Robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  Robót  zgodnie  z  ofertą  i  SST,  w

jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót.

      Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych

Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów . 

         Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie

indziej  w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia

wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie.

 7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów

Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą  obmierzone  poziomo

wzdłuż linii osiowej.

   Jeśli Szczegółowe Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości

będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.

    Ilości,  które  mają  być  obmierzone  wagowo,  będą  ważone  w  tonach  lub  kilogramach  zgodnie  

z wymaganiami Szczegółowych Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez

Inżyniera

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają

badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą  przez Wykonawcę  utrzymywane w dobrym stanie,  w całym okresie

trwania Robót.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a także w

przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
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Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób  zrozumiały  

i jednoznaczny.

Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami

umieszczonymi  na  karcie  Rejestru  Obmiarów.  W  razie  braku  miejsca  szkice  mogą  być  dołączone  

w  formie  oddzielnego  załącznika  do  Rejestru  Obmiarów,  którego  wzór  zostanie  uzgodniony  

z Inżynierem.

8. ODBIÓR ROBÓT

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi częściowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych

Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie dokonany w czasie  umożliwiającym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier.

Gotowość  danej  części  Robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  pisemnie  Inwestorowi  

i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty i powiadomienia o

tym fakcie Inżyniera.

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet

wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  

w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżyniera.

8.3. Odbiór ostateczny Robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości,

jakości i wartości.

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru  ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę

pismem do Inwestora z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.

       Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia

potwierdzenia przez Inżyniera  zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 8.3.1.

Odbioru  ostatecznego Robót dokona komisja  wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  Inżyniera  i

Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  Roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją

Projektową i SST.

W toku odbioru  ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów

Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót

poprawkowych.

W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  Robót  poprawkowych  lub  Robót  uzupełniających  

w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin

odbioru ostatecznego.

           W przypadku stwierdzenia przez komisję,  że jakość  wykonywanych Robót w  poszczególnych

asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  Dokumentacją  Projektową  i   SST  z  uwzględnieniem

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona

potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  Robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych  w

Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego

Robót sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne).

- Recepty i ustalenia technologiczne.

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).

- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ.

- Opinię  technologiczną  sporządzoną  na podstawie wszystkich wyników badań  i  pomiarów załączonych do

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

-  Rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii  telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.

- Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu.

- Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

Robót.

Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  Roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru

ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.4. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór  pogwarancyjny będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z uwzględnieniem  zasad

opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny Robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ustalenia Ogólne

Podstawą  płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę  za jednostkę  obmiarową

ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez

Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru Robót.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Przedmiarowej będzie uwzględniać  wszystkie czynności,

wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  Roboty  

w Szczegółowej  Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować:

- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami

- Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i

transportu na Teren Budowy.

- Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami

- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.2 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

a) Opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inżynierem i  odpowiednimi  instytucjami  Projektu  Organizacji

Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inżynierowi i wprowadzaniem

dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót.

(b)Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu.
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(c) Opłaty/ dzierżawy terenu

(d)Przygotowanie terenu

(e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i

drenażu.

(f) Tymczasowa przebudowa urządzeń obcych.

Koszt Utrzymania objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych,

barier i świateł

(b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania

(b)Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz. U. Nr 10)

Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz. U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

Ustawa  z  dnia  17 maja  1989 roku -  Prawo geodezyjne i  kartograficzne  (Dz.  U.  Nr  30,  poz.  163 z  późniejszymi

zmianami).

Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r. (Dz. U. Nr 25 poz.133)

Rozporządzenie MSWiA z 03.11.1998r.(Dz. U. Nr 140 poz.906)

Warunki Kontraktu (Umowy)

Dane Kontraktowe
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D-01.02.04
ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru rozbiórki elementów dróg w ramach  remontu konserwatorskiego kościoła w m. Biestrzykowice, ul.

Główna 2.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką:

− Elementów konstrukcyjnych  nawierzchni,

1.4. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami

oraz z definicjami podanymi w SSTD-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do rozbiórki

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, może być wykorzystany sprzęt podany

poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera:

− samochody ciężarowe,

− młoty pneumatyczne,

− piły mechaniczne,

− koparki

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów z rozbiórki

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych

Roboty rozbiórkowe elementów dróg, obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów

wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazanych przez Inżyniera.
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Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej,

Inżynier może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony

przewidziany odzysk materiałów.

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub przez

Inżyniera.

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania

zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć

je na miejsce określone w SST lub wskazane przez Inżyniera.

Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z

terenu budowy.

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń i przepustów znajdujące się w

miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być

tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.

Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić,

warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz

sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.

Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, ogrodzeń

i przepustów powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń jest:

− dla  chodnika - m2 (metr kwadratowy),

−  rozbiórki  obrzeży- m (metr),

− rozbiórki podbudowy-m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”            pkt 8

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robót obejmuje:

a) dla rozbiórki warstw nawierzchni:

− wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,

− rozkucie i zerwanie nawierzchni,

− ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z ułożeniem na

poboczu,

− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,

− wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;

b) dla rozbiórki krawężnika:

− wyznaczenie odcinka przeznaczonego do rozbiórki,

− zerwanie krawężnika,

− - rozbiórka ław betonowych,

− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
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− wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego

przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne

7. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco

8. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i

kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

D-02.00.01

ROBOTY  ZIEMNE  -    WYMAGANIA  OGÓLNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania

dotyczące wykonania i odbioru liniowych robót ziemnych w gruntach  kategorii II-IV, w ramach

remontu konserwatorskiego kościoła w m. Biestrzykowice, ul. Główna 2. 

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w

czasie budowy lub modernizacji dróg i obejmują:

a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

c) zasypywanie wykopów z zagęszczaniem.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów

przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.

1.4.2.Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i

skarpami rowów. 

1.4.3.Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych,

wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4.Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m.

1.4.5.Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
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1.4.6.Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m.

1.4.7.Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.

1.4.8.Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9.Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się

znacznym i długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem.

1.4.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki

nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają

wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo

narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót

drogowych.

1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót

drogowych.

1.4.14. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w

czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych

prac związanych z trasą drogową.

1.4.15. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu,

określona wg wzoru:              

                                                                      
ds

d
sI

ρ
ρ

=

gdzie:

ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3),

ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej,

określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], służąca do oceny

zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [7],

(Mg/m3).

1.4.16. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów

niespoistych, określona wg wzoru:

10

60

d

d
U =

gdzie:

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),

d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.17. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY (GRUNTY)

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w

 SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Podział gruntów

Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich

odspajania podaje tablica 1. W wymienionej tablicy określono przeciętne wartości gęstości

objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz współczynników spulchnienia.

Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntów

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę

wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy

nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar

objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera.

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem

objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren

budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem,

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze

źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera.

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, określone w SST D-02.03.01, pkt

2.4, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład

należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inżynier

może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika

jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.

Tablica 1. Podział gruntów i innych materiałów na kategorie wg [8]

Kate-
goria

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału
Gęstość
objętościowa w
stanie
naturalnym
kN/m3

Przeciętne
spulchnienie po
odspojeniu w
% od
pierwotnej
objętości1)

1
Piasek suchy bez spoiwa
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa
Torf bez korzeni
Popioły lotne niezleżałe

15,7
11,8
9,8
11,8

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

2

Piasek wilgotny
Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, twardoplastyczne i
plastyczne
Gleba uprawna z darniną lub korzeniami grubości do 30 mm
Torf z korzeniami grubości do 30 mm
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tłuczniem lub
odpadkami drewna
Żwir bez spoiwa lub małospoisty

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, pył i lessy małowilgotne, półzwarte
Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30 mm
Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm
Nasyp zleżały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z gruzem,
tłuczniem lub odpadkami drewna
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do
40 mm

18,6
13,7
13,7

18,6
   17,7  19,6

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

od 20 do 30
od 20 do 30
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Glina, glina ciężka i iły wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne,
bez głazów
Mady i namuły gliniaste rzeczne
Popioły lotne zleżałe

17,7   19,6

17,7  19,6

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

4

Less suchy zwarty
Nasyp zleżały z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem i odpadkami
drewna lub głazami o masie do 25 kg, stanowiącymi do 10%
objętości gruntu
Glina, glina ciężka i iły małowilgotne, półzwarte i zwarte
Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi do 10%
objętości gruntu
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg
Iłołupek miękki
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z głazami
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
od 25 do 35
od 25 do 35

od 25 do 35

5

Żużel hutniczy niezwietrzały
Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi 10÷30%
objętości gruntu
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w
blokach ponad 50 kg
Margle miękkie lub średnio twarde słabo spękane
Opoka kredowa miękka lub zbita

14,7 19,6

20,6
17,7

17,7
16,7  22,6
16,7  22,6

od 30 do 45
 
od 30 do 45
od 30 do 45

od 30 do 45
od 30 do 45
od 30 do 45

Tablica 2. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205 [4]

Lp. Wyszczególnienie Jed- Grupy gruntów

właściwości nostki Niewysadzinowe Wątpliwe Wysadzinowe

1 Rodzaj gruntu − rumosz

niegliniasty

− żwir

− pospółka

− piasek gruby

− piasek średni

− piasek drobny

− żużel

nierozpadowy

− piasek pylasty

− zwietrzelina

gliniasta

− rumosz gliniasty

− żwir gliniasty

− pospółka

gliniasta

mało wysadzinowe

− glina piaszczysta

zwięzła, glina

zwięzła, glina

pylasta zwięzła

− ił, ił piaszczysty, ił

pylasty

bardzo wysadzinowe

− piasek gliniasty

− pył, pył piaszczysty

− glina piaszczysta,

glina, glina pylasta

− ił warwowy

2 Zawartość cząstek

≤ 0,075 mm

≤ 0,02   mm

% < 15

< 3

od 15 do 30

od 3 do 10

> 30

> 10

3 Kapilarność bierna

Hkb m < 1,0 ≥ 1,0 > 1,0

4 Wskaźnik piaskowy

WP > 35 od 25 do 35 < 25

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

    Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
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3.2 Sprzęt do robót ziemnych

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się

możliwością korzystania z następującego sprzętu do:

− odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne,   koparki, ładowarki, itp.),

− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki,  równiarki, urządzenia do

hydromechanizacji itp.),

− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki,  itp.),

− sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

     Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”

pkt 4.

4.2. Transport gruntów

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do

kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości

transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności

sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą

roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości

nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie

powinny być większe niż ± 10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót

ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3 cm.

Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż       ± 10

cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego

wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie

powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne

wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczące równości powierzchni dna wykopu oraz

pochylenia i równości skarp, powinny być określone w dokumentacji projektowej   i  SST.

5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających,

ujętych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki

terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza

obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom

gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.
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Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich

długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich

gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony

Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających

musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopów

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym

okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku

podnoszenia się niwelety.

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać

przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w

dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być

mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów

niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz

terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego

odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych.

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny.

Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”

pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami

specyfikacji określonymi w pkt 5 oraz z dokumentacją projektową.

Szczególną uwagę należy zwrócić na:

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

1 Pomiar spadku podłużnego

powierzchni koryta

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 100

m oraz w punktach wątpliwych

2 Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej

ułożonej warstwy lecz nie rzadziej niż raz na

każde 500 m3 nasypu

6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego
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Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10

cm.

6.3.3. Szerokość dna rowów

Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm.

6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego

Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3

cm lub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości

pochylenia wyrażonego tangensem kąta.

6.3.6. Równość korony korpusu

Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3 cm.

6.3.7. Równość skarp

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm.

6.3.8. Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar

niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych

projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zagęszczenie gruntu

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien być

zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach

specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub

zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i

6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą

zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za

obniżoną jakość.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Obmiar robót ziemnych

Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych.

8. ODBIÓR ROBÓT

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

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6

dały wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania

ogólne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu

D-04.01.01
KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM  I  ZAG ĘSZCZANIEM

PODŁOŻA

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania

dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonywaniem  koryta  wraz  z

profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego w ramach   remontu konserwatorskiego

kościoła w m. Biestrzykowice, ul. Główna 2.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z

wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni. 

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i

definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY Nie występują.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać

się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

− równiarek  lub  spycharek  uniwersalnych  z  ukośnie  ustawianym  lemieszem;  Inżynier  może

dopuścić  wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem

ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

− koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),

− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu

podłoża.

4. TRANSPORT

4. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”

pkt 4.

4.2. Transport materiałów

   Wymagania  dotyczące  transportu  materiałów  podano  w  SST  D-04.02.01,  D-04.02.02,  D-

04.03.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2. Warunki przystąpienia do robót

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia

podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest

możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W  wykonanym  korycie  oraz  po  wyprofilowanym  i  zagęszczonym  podłożu  nie  może

odbywać  się  ruch  budowlany,  niezwiązany  bezpośrednio  z  wykonaniem  pierwszej  warstwy

nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być

wcześniej przygotowane.

Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w

inny  sposób  zaakceptowany  przez  Inżyniera.  Rozmieszczenie  palików  lub  szpilek  powinno

umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż

co 10 metrów.

Rodzaj  sprzętu,  a  w szczególności  jego moc należy dostosować  do rodzaju gruntu,  w

którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 
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Koryto  można  wykonywać  ręcznie,  gdy  jego  szerokość  nie  pozwala  na  zastosowanie

maszyn,  na  przykład  na  poszerzeniach  lub  w  przypadku  robót  o  małym  zakresie.  Sposób

wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera.

Grunt  odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być  wykorzystany zgodnie z

ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez

Inżyniera.

Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być  oczyszczone ze wszelkich

zanieczyszczeń.

Po  oczyszczeniu  powierzchni  podłoża  należy  sprawdzić,  czy  istniejące  rzędne  terenu

umożliwiają  uzyskanie  po  profilowaniu  zaprojektowanych  rzędnych  podłoża.  Zaleca  się,  aby

rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej  5 cm wyższe  niż  projektowane rzędne

podłoża.

Jeżeli  powyższy warunek nie jest spełniony i  występują  zaniżenia poziomu w podłożu

przewidzianym  do  profilowania,  Wykonawca  powinien  spulchnić  podłoże  na  głębokość

zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące

dla  górnej  strefy  korpusu,  w  ilości  koniecznej  do  uzyskania  wymaganych  rzędnych

wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych

w tablicy 1.

Ścięty  grunt  powinien  być  wykorzystany  w  robotach  ziemnych  lub  w  inny  sposób

zaakceptowany przez Inżyniera.

Bezpośrednio  po  profilowaniu  podłoża  należy  przystąpić  do  jego  zagęszczania.

Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego

od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is)

Strefa korpusu Minimalna wartość Is

dla:

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00

Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni podłoża 1,00

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia

przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń

płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-

02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności

optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi

przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to

powinien  on  zabezpieczyć  podłoże  przed  nadmiernym  zawilgoceniem,  na  przykład  przez

rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

Jeżeli  wyprofilowane  i  zagęszczone  podłoże  uległo  nadmiernemu  zawilgoceniu,  to  do

układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
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Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych

napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na

własny koszt.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-

M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robót

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość  oraz  zakres  badań  i  pomiarów  dotyczących  cech  geometrycznych  i

zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2.

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego

podłoża

Lp. Wyszczególnienie badań

i pomiarów

Minimalna częstotliwość

badań i pomiarów

1 Szerokość koryta co 50m

2 Równość podłużna co 20 m 

3 Równość poprzeczna co 50m

4 Spadki poprzeczne *) co 50 m

5 Rzędne wysokościowe co 50 m w osi jezdni i na jej krawędziach 

6
Ukształtowanie osi w planie *) co 100 m 

7 Zagęszczenie,  wilgotność  gruntu

podłoża

w 2 punktach na dziennej  działce roboczej,  lecz nie

rzadziej niż raz na 100 m poszerzenia

*)  Dodatkowe pomiary  spadków poprzecznych i  ukształtowania  osi  w planie należy wykonać  w

punktach głównych łuków poziomych

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża)

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej

o więcej niż +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża)

Nierówności  podłużne koryta  i  profilowanego  podłoża należy  mierzyć  4-metrową  łatą

zgodnie z normą BN-68/8931-04 [4].

Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą.

Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją

projektową z tolerancją ± 0,5%.

6.2.5. Rzędne wysokościowe

Różnice  pomiędzy  rzędnymi  wysokościowymi  koryta  lub  wyprofilowanego  podłoża  i

rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.
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6.2.6. Ukształtowanie osi w planie

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

cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg.

6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża)

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12

[5] nie powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeśli  jako  kryterium  dobrego  zagęszczenia  stosuje  się  porównanie  wartości  modułów

odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych

zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2.

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność

gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od       -20% do + 10%.

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża)

Wszystkie  powierzchnie,  które  wykazują  większe  odchylenia  cech geometrycznych  od

określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej

10  cm,  wyrównanie  i  powtórne  zagęszczenie.  Dodanie  nowego  materiału  bez  spulchnienia

wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIÓR ROBÓT

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

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

    Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania

ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

− odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze,

− załadunek odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład (lub wysypisko z

opłatą za składowanie)  

− profilowanie dna koryta lub podłoża,

− zagęszczenie,

− utrzymanie koryta lub podłoża,

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i

podłoża przez obciążenie płytą

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

D-04.04.00

PODBUDOWA  Z  KRUSZYW  -    WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne

dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych z  wykonywaniem podbudowy  z   kruszyw

stabilizowanych  mechanicznie  ,  w  ramach   remontu  konserwatorskiego  kościoła  w  m.

Biestrzykowice, ul. Główna 2.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z

wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21]  i

obejmują SST:

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami

podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocniczą i podbudowę zasadniczą wg

Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [31].

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu

w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi

normami oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w

SST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
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Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST

D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów

Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

podano w SST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów:

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

2.3. Wymagania dla materiałów

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między

krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy

     wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej

1-2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową

1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę)

Krzywa

uziarnienia

kruszywa

powinna być

ciągła i nie

może

przebiegać

od dolnej

krzywej

granicznej

uziarnienia

do górnej

krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie

może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.

2.3.2. Właściwości kruszywa

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania

Lp. Wyszczególnienie
Kruszywa

naturalne

Kruszywa łamane

Badania

właściwości Podbudowa według

zasad- pomoc- zasad- pomoc-
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nicza nicza nicza nicza

1 Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075

mm, % (m/m)

od 2

do 10

od 2

do 12

od 2 do

10

od 2

do 12

PN-B-06714-15 [3]

2 Zawartość nadziarna,                % (m/m),

nie więcej niż

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

3
Zawartość ziarn nieforemnych

%(m/m), nie więcej niż
35 45 35 40 PN-B-06714-16 [4]

4
Zawartość  zanieczyszczeń  organicznych,

%(m/m), nie więcej niż 1 1 1 1
PN-B-04481 [1]

5
Wskaźnik piaskowy po pięcio-krotnym

zagęszczeniu metodą 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
Ścieralność w bębnie Los Angeles

a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie

obrotów, nie więcej niż

b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej

liczby obrotów, nie więcej niż

35

30

45

40

35

30

50

35 PN-B-06714-42 [12]

7 Nasiąkliwo ść, %(m/m), nie więcej niż 2,5 4 3 5 PN-B-06714-18 [6]

8
Mrozoodporność, ubytek masy po 25

cyklach zamraża-

nia, %(m/m), nie więcej niż

5 10 5 10

PN-B-06714-19 [7]

9 Rozpad krzemianowy i żela-

zawy łącznie, % (m/m), nie więcej niż - - - -

PN-B-06714-37 [10]

PN-B-06714-39 [11]

10
Zawartość związków siarki w prze-

liczeniu na SO3, %(m/m), nie więcej niż 1 1 1 1

PN-B-06714-28 [9]

11
Wskaźnik nośności wnoś mie-szanki

kruszywa, %, nie mniejszy niż:

a) przy zagęszczeniu IS � 1,00

b) przy zagęszczeniu IS � 1,03

80

120

60

-

80

120

60

- PN-S-06102[21]

2.3.3. Materiał na warstwę odsączającą

Na warstwę odsączającą stosuje się:

− żwir i mieszankę wg PN-B-11111 [14],

− piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4. Materiał na warstwę odcinającą

Na warstwę odcinającą stosuje się:

− piasek wg PN-B-11113 [16],

− miał wg PN-B-11112 [15],

2.3.5. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw

Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się:

− cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],

− wapno wg PN-B-30020 [19],

− popioły lotne wg PN-S-96035 [23],

− żużel granulowany wg PN-B-23006 [18].

Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych

efektów ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inżyniera.
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Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6. Woda

Należy stosować wodę wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie  powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki

powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,

b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,

c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach

trudno dostępnych i na poszerzeniach powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki

mechaniczne lub małe walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt

4.

4.2. Transport materiałów

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym

wysuszeniem i zawilgoceniem.  Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-

08 [24].

Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm

przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2. Przygotowanie podłoża

Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w SST   D-04.01.01

„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” i SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie przenikanie drobnych cząstek

gruntu do podbudowy. 

Warunek nie przenikania należy sprawdzić wzorem:

d

D

85

15   �  5 (1)

w którym:

D15 -wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy

odsączającej, w milimetrach,

d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża,      w milimetrach.
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Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej

przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi

drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek

do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.

5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej,

aby  jej  ostateczna  grubość  po  zagęszczeniu  była  równa  grubości  projektowanej.  Grubość

pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy

powinna być  rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie  wymaganych spadków i  rzędnych

wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda

warstwa  powinna  być  wyprofilowana  i  zagęszczona  z  zachowaniem wymaganych  spadków  i

rzędnych wysokościowych.  Rozpoczęcie  budowy każdej  następnej  warstwy może  nastąpić  po

odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera.

Wskaźnik  zagęszczenia  podbudowy  wg  BN-77/8931-12  [29]  powinien

odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.

5.4. Odcinek próbny

W  SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego. W związku z tym co

najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w

celu:

− stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa   jest

właściwy,

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

grubości warstwy po zagęszczeniu,

− określenia  liczby  przejść  sprzętu  zagęszczającego,  potrzebnej  do  uzyskania  wymaganego

wskaźnika zagęszczenia.

Na  odcinku  próbnym   Wykonawca  powinien  użyć  takich  materiałów  i  sprzętu  do

rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnię odcinka próbnego i jego zlokalizowanie należy uzgodnić z Inżynierem.

Wykonawca może przystąpić  do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka

próbnego przez Inżyniera.

5.5. Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa  po  wykonaniu,  a  przed  ułożeniem  następnej  warstwy,  powinna  być

utrzymywana w dobrym stanie.  Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy

obciąża Wykonawcę robót. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”

pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  kruszyw

przeznaczonych  do  wykonania  robót  i  przedstawić  wyniki  tych  badań  Inżynierowi  w  celu
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akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3

niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów - podano w tablicy 2.

Tablica 2. Częstotliwość ora zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw   stabilizowanych

mechanicznie
Częstotliwość badań

Lp. Wyszczególnienie badań

Minimalna  liczba  badań

na  dziennej  działce

roboczej

Maksymalna powierzchnia

podbudowy przy-padająca na

jedno badanie (m2)

1 Uziarnienie mieszanki 

2 Wilgotność mieszanki 2 600

3 Zagęszczenie warstwy Min 1 próbka na 1000 m2

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1,
pkt 2.3.2

dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki

należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań

powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi.

6.3.3. Wilgotność mieszanki 

Wilgotność  mieszanki  powinna odpowiadać  wilgotności  optymalnej,  określonej  według

próby  Proctora,  zgodnie  z  PN-B-04481  [1]  (metoda  II),  z  tolerancją  +10%  -20%.

Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zagęszczenie podbudowy

Zagęszczenie  każdej  warstwy  powinno  odbywać  się  aż  do  osiągnięcia  wymaganego

wskaźnika zagęszczenia.

Kontrolę  zagęszczenia podbudowy należy oprzeć  na metodzie obciążeń  płytowych,  wg

BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niż raz na 1000 m2, lub według zaleceń Inżyniera.

Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy

stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla

każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E

E

1

2
  �   2,2

6.3.5. Właściwości kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt

2.3.2.

Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w

obecności Inżyniera.

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów

 Częstotliwość  oraz  zakres  pomiarów  dotyczących  cech  geometrycznych  podbudowy

podano w  tablicy 3.
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Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa

    stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczególnienie  badań  i

pomiarów

Minimalna częstotliwość pomiarów

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km

2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo 

co  20 m łatą na każdym pasie ruchu

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

5 Rzędne wysokościowe co 100 m

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m

7 Grubość podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach 

Przed odbiorem: w 3 punktach

8 Nośność podbudowy:

- moduł odkształcenia

- ugięcie sprężyste

co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m

co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w

punktach głównych łuków poziomych.

6.4.2. Szerokość podbudowy 

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5

cm.

Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości

warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej

6.4.3. Równość podbudowy 

Nierówności  podłużne  podbudowy  należy  mierzyć  4-metrową  łatą  lub  planografem,

zgodnie z BN-68/8931-04 [28]. 

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 

Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać:

-  10 mm dla podbudowy zasadniczej,

-  20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją

projektową,  z tolerancją ± 0,5 %.

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie

powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża
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Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ±
5 cm.

6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża

Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż:

- dla podbudowy zasadniczej  ± 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nośność podbudowy

− moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4,

− ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa

z kruszywa o

wskaźniku

wnoś nie

mniejszym 

Wskaźnik

zagęszczenia

IS   nie

mniejszy niż 

Maksymalne ugięcie

sprężyste pod kołem, mm

Minimalny  moduł  odkształ-cenia

mierzony płytą o średnicy 30 cm, MPa

niż,   % 40 kN 50 kN od  pierwszego

obciążenia E1

od  drugiego

obciążenia 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 postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  określonych

w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej

10  cm,  wyrównane  i  powtórnie  zagęszczone.  Dodanie  nowego  materiału  bez  spulchnienia

wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i

nie  zapewnia podparcia  warstwom wyżej  leżącym,  to  Wykonawca powinien  na  własny  koszt

poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa

ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie.

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona

naprawę  podbudowy.  Powierzchnie powinny być  naprawione przez spulchnienie lub wybranie

warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem

o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone.

Roboty  te  Wykonawca  wykona  na  własny  koszt.  Po  wykonaniu  tych  robót  nastąpi

ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 

Jeżeli  nośność  podbudowy  będzie  mniejsza  od  wymaganej,  to  Wykonawca  wykona

wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera.
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Koszty  tych  dodatkowych  robót  poniesie  Wykonawca  podbudowy  tylko  wtedy,  gdy

zaniżenie  nośności  podbudowy wynikło  z  niewłaściwego  wykonania  robót  przez  Wykonawcę

podbudowy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) podbudowy  z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie.

8. ODBIÓR ROBÓT

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

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera,

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania

ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie, podano w SST:

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

  1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

  2. PN-B-06714-12 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartości  zanieczyszczeń

obcych

  3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego

  4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn

  5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności

  6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwo ści

  7. PN-B-06714-19 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  mrozoodporności  metodą

bezpośrednią

  8. PN-B-06714-26 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartości  zanieczyszczeń

organicznych

  9. PN-B-06714-28 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartości  siarki  metodą

bromową

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

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

12. PN-B-06714-42 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  ścieralności  w  bębnie  Los

Angeles

13. PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania

techniczne

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

Żwir i mieszanka

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
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16. PN-B-11113 Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne do  nawierzchni  drogowych.

Piasek

17. PN-B-19701 Cement.  Cement  powszechnego  użytku.  Skład,  wymagania  i  ocena

zgodności

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

19. PN-B-30020 Wapno

20. PN-B-32250 Materiały 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 tłucznia kamiennego

23. PN-S-96035 Popioły lotne

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

25. BN-84/6774-02 Kruszywo  mineralne.  Kruszywo  kamienne  łamane  do  nawierzchni

drogowych

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego

27. BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe.  Oznaczanie  modułu  odkształcenia  nawierzchni

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą

29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa

1997.

D-04.04.02
PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA  ŁAMANEGO

STABILIZOWANEGO  MECHANICZNIE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

     Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy   z kruszywa
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łamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach  remontu konserwatorskiego kościoła w m.

Biestrzykowice, ul. Główna 2.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna   jest  stosowana jako  dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z

wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

Ustalenia zawarte są w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt

1.3.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw

zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.

1.4.2.  Pozostałe określenia  podstawowe są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi

normami oraz z definicjami podanymi w SST  D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania

ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.

Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST

D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie

powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku skruszenia surowca skalnego lub kamieni

narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8 mm.  

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiałów

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

          Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w SST    D-04.04.00

„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Właściwości kruszywa

Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w SST D-04.04.00 „Podbudowa z

kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.2.
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3. SPRZĘT

Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.

Wymagania ogólne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczące transportu podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.

Wymagania ogólne” pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.

Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podłoża

Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w SST  D-

04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszankę kruszywa należy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w SST  D-

04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3.

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w SST                   D-

04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek próbny.   
 Zgodnie z warunkami podanymi w SST    D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.   Wymagania

ogólne” pkt 5.5. 

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w SST  D-

04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.

Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie

z ustaleniami SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w SST D-

04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy

Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.

Wymagania ogólne” pkt 6.4.

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST D-

04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.5.
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7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.

Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z

kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.

Wymagania ogólne” pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-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 ewentualną naprawę podłoża,

− przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,

− dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

− rozłożenie mieszanki,

− zagęszczenie rozłożonej mieszanki,

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej,

− utrzymanie podbudowy w czasie robót.

                                  

 10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy  i  przepisy  związane  podano  w  SST  D-04.04.00  „Podbudowa  z  kruszyw.

Wymagania ogólne” pkt 10.

  D-08.03.01 OBRZEŻA KAMIENNE

5. WSTĘP

1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące

wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  ustawieniem   obrzeży,   dla  zadania   remontu

konserwatorskiego kościoła w m. Biestrzykowice, ul. Główna 2.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  (ST)  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

2. Zakres robót objętych ST
Obrzeża kamienne 8x30x50-100 
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6. MATERIAŁY

2.1. Jakość prefabrykatów
Obrzeża kamienne  ze skał magmowych, osadowych lub przeobrażonych winna odpowiadać wymaganiom

PN-B-11100.  Wytrzymałość  na  ściskanie  w  kl.  I  tj.  nie  mniej  niż  160  MPa,  gatunek  kostki  1  lub  2.

Dopuszczalne uszkodzenia krawędzi lub naroży nie większe niż 0,6 cm.

Cement do podsypki wg. PN-B-19701:1997 klasy 32,5 lub 32,5.

Kruszywo  na  podsypkę  i  do  wypełnienia  spoin  powinno  odpowiadać  wymaganiom  PB-B-06712.  Na

podsypkę stosować mieszankę kruszywa naturalnego frakcji 0-8 m, a do zaprawy cementowo - piaskowej -

frakcji 0-4 mm.

Wodę należy stosować odpowiadającą wymaganiom PN-B-32250:1988.

Krawędzie obrzeży muszą  być  równe i proste, dopuszczalne wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm.

Tolerancje wymiarów dla obrzeży wynoszą: dla długości 8 mm, dla pozostałych 3 mm

2.2. Jakość materiałów
Materiał do warstwy odsączającej wg. wymagań ST D-04.02.01.

Piasek użyty do wykonania podsypki powinien spełniać wymagania PN-B-11113.

Cement portlandzki do wykonania podsypki klasy nie niższej niż 32,5 wg. wymagań PN-B-19701.

Woda powinna odpowiadać wymaganiom określonym w PN-58/B-32250.

TRANSPORT
Wybór środka transportu do materiałów należy do Wykonawcy. 
WYKONANIE ROBÓT

W przygotowanym wykopie liniowym o wyprofilowanym i zagęszczonym dnie należy wykonać szalunek o

wymiarach zgodnych z wymiarami ławy wg. rys. nr 8. Wykonany szalunek powinien uwzględniać wymogi

wysokościowe projektowanego ustawienia krawężnika.

W szalunku należy rozścielać  dostarczoną  mieszankę  betonową  i zagęszczać  warstwami.  W ławie należy

wykonać  szczeliny  dylatacyjne  w  odstępach  max  co  50  m.  Ławę  należy  poddać  pielęgnacji  poprzez

polewanie wodą co najmniej przez 3 dni.

Na wykonanej  ławie  można ustawiać  krawężniki  nie  wcześniej  jak po 3 dniach od chwili  zakończenia

betonowania ławy. Krawężniki należy ustawiać na podsypce cementowo - piaskowej w stos. 1:4 i grubości

do 5 cm.

Wysokość ustawionychobrzeży powinna wynosić:

- na chodnikach i opskach strony     jezdni + 12cm

- na wjazdach od strony jezdni  + 5 cm

- na przejściach dla pieszych + 2 cm

Obrzeża o wymiarach 8x30x50 - 70 cm należy ustawiać  na podsypce piaskowej  Szczeliny powinny być

wypełnione piaskiem Na zewnątrz  chodników wykonać  opór z ziemi,  wewnątrz  przygotować  i  zagęścić

podłoże.  Wymagany  wskaźnik  zagęszczenia  podłoża  pod  chodnik  0  -  0,97.  Zaleca  się  dostosowanie

szerokości  chodników do wymiarów kostki,  tak aby uniknąć  cięcia  kostek.  Skorygowane  w ten sposób

powierzchnie chodników powinny być zaakceptowane przez Inspektora.

 Na  połączeniach  z  obrzeżami  elementy  powinny  być  wg.  potrzeb  docięte  mechanicznie.  Celem

umożliwienia  odwodnienia  nawierzchnia  winna  być  ułożona  ok.  0,5  -  1  cm  ponad  obrzeżem.

KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

W trakcie robót sprawdzeniu podlega:

4) jakość elementów kamiennych,

5) równość i dokładność ułożenia kostki brukowej betonowej,

6) zamulenie spoin,

7) pochylenie i wysokość.

Równość  górnej  powierzchni obrzeży należy sprawdzać  w dwóch punktach na każde 20 m ustawionych

krawężników 3 - metrową  łatą. Prześwit  pomiędzy górną  powierzchnią  krawężnika i przyłożoną  łatą  nie

może przekraczać 1 cm.
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Grubość warstwy odsączającej Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po zagęszczeniu w co najmniej

trzech losowo  wybranych  punktach i  nie  rzadziej  niż  w  jednym punkcie  na  100 m2 warstwy.  Grubość

warstwy  powinna  być  zgodna  z  określoną  w  dokumentacji  projektowej  z  tolerancją  +  1  cm,  -  2  cm.

Wskaźnik zagęszczenia warstwy odsączającej określony wg. BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy od

0,97. Badanie w dwóch punktach, lecz nie rzadziej niż 1 raz na 100 m2.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej betonowej - nie rzadziej niż 1 raz na 100

m2 nawierzchni:

8) nierówności podłużne nie powinny przekraczać 0,8 cm,

9) spadki poprzeczne zgodne z dokumentacja projektową z tolerancja ± 0,5%

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

OBMIAR ROBÓT

Jednostką  obmiarową  dla ustawienia krawężników jest 1 m wbudowanego prefabrykatu.  Pomiar obrzeży

wykonuje się w metrach bieżących, natomiast dla warstwy odsączającej, chodników - metr kwadratowy.

ODBIÓR ROBÓT

Odbiorowi końcowemu podlega ustawienie obrzeża kamiennego.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,  SST i wymogami Inspektora, jeżeli

pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji dały wynik pozytywny.

PODSTAWA PŁATNO ŚCI

Cena jednostkowa obejmuje:

Dla obrzeży:

- prace pomiarowe

- roboty przygotowawcze

- oznakowanie robót,

- dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów podstawowych i pomocniczych,

- przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo - piaskowej,

dostarczenie, ustawienie obrzeża i wyregulowanie wg. punktów wysokościowych.

D.05.03.01   NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

związanych z wykonywaniem obudowy wylotów przepustów z kostki kamiennej w ramach: remontu

konserwatorskiego kościoła w m. Biestrzykowice, ul. Główna 2.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                      i

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczące zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem

nawierzchni kostkowych - z kostki kamiennej nieregularnej, regularnej i rzędowej.

Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej mogą być wykonywane:

− na odcinkach dróg o dużych pochyleniach,

− na placach, miejscach postojowych, wjazdach do bram.
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− Nawierzchnie z kostki kamiennej regularnej i rzędowej mogą być

stosowane na ulicach i placach o charakterze reprezentacyjnym.

−
− Szczegółowy zakres robót objętych płatnością obejmuje:

zakres rzeczowo-ilościowy zgodny z przedmiarem robót

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie równa, przystosowana do szybkiego ruchu

samochodowego.

1.4.2. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek kamiennych.

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania

ogólne” pkt 2.

2.2. Kamienna kostka drogowa

2.2.1. Klasyfikacja

Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100 [8] jest stosowana do budowy nawierzchni z kostki kamiennej wg

PN-S-06100 [11] oraz do budowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wg PN-S-96026 [12]

W zależności od kształtów rozróżnia się trzy typy kostki:

− regularną,

− rzędową,

− nieregularną.

− Rozróżnia się dwa rodzaje kostki regularnej: normalną i łącznikową.

− W zależności od jakości surowca skalnego użytego do wyrobu kostki

rozróżnia się dwie klasy kostki: I, II.

− W zależności od dokładności wykonania rozróżnia się trzy gatunki kostki:

1, 2, 3.

− W zależności od wymiaru zasadniczego - wysokości kostki, rozróżnia się

następujące wielkości (cm):

− kostka regularna i rzędowa - 12, 14, 16 i 18,

− kostka nieregularna - 5, 6, 8 i 10.

− 2.2.2. Wymagania

− Surowcem do wyrobu kostki kamiennej są skały magmowe, osadowe i

przeobrażone. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymałościowe

przedstawia tablica 1.

− Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzyma?o?ciowe dla kostki kamiennej

Lp. Cechy fizyczne Klasa Badania

i wytrzymałościowe I II według

1 Wytrzymałość  na ściskanie w stanie

powietrzno-suchym, MPa, nie mniej ni?
160 120

PN-B-04110

[3]

2 Ścieralność na tarczy Boehmego,

w centymetrach, nie więcej niż
0,2 0,4

PN-B-04111

[4]

3 Wytrzymałość na uderzenie (zwięzłość),
liczba uderzeń, nie mniej niż

12 8
PN-B-04115

[5]

4 Nasiąkliwość wodą, w %, nie więcej niż 0,5 1,0 PN-B-04101 [1]

5 Odporność na zamrażanie nie bada się całkowita PN-B-04102 [2]
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2.2.3. Kształt i wymiary kostki regularnej

Kostka regularna normalna powinna mieć kształt sześcianu.

Kostka regularna bocznikowa powinna mieć kształt prostopadłościanu.

Kształt kostki regularnej normalnej i łącznikowej przedstawia rysunek 1.

A - normalna B - łącznikowa

Rysunek 1. 

Kształt kostki regularnej normalnej i łącznikowej

Wymagania dotyczące wymiarów kostki regularnej normalnej i łącznikowej przedstawia tablica 2.

Tablica 2. Wymiary kostki regularnej normalnej i łącznikowej oraz dopuszczalne odchyłki

Wyszczególnienie

Wielkośc

(cm)

Dopuszczalne odchyłki dla gatunku

(cm)

12 14 16 18 1 2 3

Wymiar a 12 14 16 18 ? 0,5 ? 0,7 ? 1,0

Wymiar b 18 21 24 27 ? 0,7 ? 1,0 ? 1,2

Stosunek pola powierzchni dolnej

(stopki) do górnej (czoła), nie mniejszy

niż

- - - - 1,0 0,8 0,7

Nierówności powierzchni górnej

(czoła), nie większe niż
- - - - ? 0,4 ? 0,4 ? 0,6

Wypukłość powierzchni bocznej, nie

większa niż
- - - - 0,4 0,8 0,8

Nierówność powierzchni dolnej

(stopki), nie większa niż
- - - - ? 0,4 nie bada siê

Pęknięcia kostki - - - - niedopuszczalne
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Krawędzie co najmniej jednej powierzchni kostki gatunku 1 powinny być bez uszkodzeń. Pozostałe krawędzie kostki

mogą mieć uszkodzenie długości nie większej niż pół wymiaru wysokości kostki (a), natomiast łączna ich długość nie

powinna przekraczać wymiaru wysokości kostki (a).

Kostki gatunku 2 i 3 mogą mieć uszkodzenia krawędzi powierzchni czołowej o długości nie większej niż pół wymiaru

wysokości kostki (a), natomiast łączna ich długość nie powinna przekraczać wielkości wymiaru wysokości kostki (a).

Uszkodzenia któregokolwiek z naroży kostki gatunku 1 i naroży powierzchni górnej (czoła) kostki gatunku 2 i 3 są

niedopuszczalne.

Szerokośćlub głębokość uszkodzenia krawędzi lub naroży nie powinna być większa niż 0,6 cm.

2.2.4. Kształt i wymiary kostki rzędowej

Kostka rzędowa powinna miec kształt zbliżony do prostopadłościanu o równoległej powierzchni dolnej do górnej. Cała

bryła kostki powinna mieścić się w prostopadłościanie zbudowanym na powierzchni górnej jako podstawie.

Kształt kostki rzędowej przedstawia rysunek 2.

Rysunek 2. Kształt kostki rzędowej

Wymagania dotyczące wymiarów kostki rzędowej przedstawia tablica 3.

Uszkodzenia krawędzi i naroży kostki powinny być nie większe niż podane dla gatunku 2 i 3 kostki regularnej.

Szerokość lub głębokość uszkodzenia krawędzi lub naroży nie powinna być większa niż 0,6 cm.

Tablica 3. Wymiary kostki rzędowej oraz dopuszczalne odchyłki

Wyszczególnienie

Wielkośc

(cm)

Dopuszczalne 

odchyłki dla gatunku

(cm)

12 14 16 18 1 2 3

Wymiar a 12 14 16 18 ? 0,5 ? 0,7 ? 1,0

Wymiar b od 12 do

24

od 14 do

28

od 16 do

32

od 18 do

36
- - -

Stosunek pola powierzchni dolnej

(stopki) do górnej (czoła), nie mniej niż - - - - 0,8 0,7 0,6

Nierówności powierzchni górnej

(czoła), nie większe niż
- - - - ? 0,4 ? 0,6 ? 0,8

Pęknięcia kostki - - - - niedopuszczalne

2.2.5. Kształt i wymiary kostki nieregularnej

Kostka nieregularna powinna miec kształt zbliżony do prostopadłościanu. Kształt kostki nieregularnej przedstawia

rysunek 3.
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Rysunek 3. Kształt kostki nieregularnej

Wymagania dotyczące wymiarów kostki nieregularnej przedstawia tablica 4.

Uszkodzenie krawędzi powierzchni górnej (czoła) oraz ich szerokość i głębokość nie powinny byc większe niż podane

dla gatunku 2 i 3 kostki regularnej.

Dopuszcza się uszkodzenie jednego naroża powierzchni górnej kostki o głębokości nie większej niż 0,6 cm.

Tablica 4. Wymiary kostki nieregularnej oraz dopuszczalne odchyłki

Wyszczególnienie

Wielkośc

(cm)

Dopuszczalne odchyłki dla gatunku

5 6 8 10 1 2 3

Wymiar a 5 6 8 10 ? 1,0 ? 1,0 ? 1,0

Stosunek pola powierzchni dolnej

(stopki) do górnej (czoła), w cm, nie

mniejszy niż

- - - - 0,7 0,6 0,5

Nierówności powierzchni górnej

(czoła),w cm, nie większe niż
- - - - ? 0,4 ? 0,6 ? 0,8

Wypukłość powierzchni bocznej, w cm,

nie wieksza niż
- - - - 0,6 0,6 0,8

Odchyłki od kąta prostego krawêdzi

powierzchni górnej (czoła), w

stopniach, nie większe niż
- - - - ? 6 ? 8 ?10

Odchylenie od równoległości

płaszczyzny powierzchni dolnej w

stosunku do górnej, w stopniach, nie

wiêksze ni?

- - - - ? 6 ? 8 ?10

2.3. Krawężniki

Krawężniki betonowe uliczne i drogowe stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych, powinny odpowiadać
wymaganiom wg BN-80/6775-03/04 [17] i wg BN-80/6775-03/01 [16].

Wykonanie krawężników betonowych - ulicznych i wtopionych, powinno być zgodne z SST D-08.01.01 „Krawężniki

betonowe”.

Krawężniki kamienne stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych (na drogach zamiejskich), powinny

odpowiadać wymaganiom wg BN-66/6775-01 [15].

Wykonanie krawężników kamiennych powinno odpowiadaæ wymaganiom podanym w SST D-08.01.02 „Krawężniki

kamienne”.

2.4. Cement

Cement stosowany do podsypki i wypełnienia spoin powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadający

wymaganiom PN-B-19701 [9].

Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [13].

2.5. Kruszywo

Kruszywo na podsypkę i do wypełniania spoin powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06712 [7].

Na podsypkę stosuje się mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do zaprawy cementowo-piaskowej o

frakcji od 0 do 4 mm.

Zawartość pyłów w kruszywie na podsypkę cementowo-żwirową i do zaprawy cementowo-piaskowej nie może

przekraczać 3%, a na podsypkę żwirową - 8%.

Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z

kruszywami innych klas, gatunków, frakcji (grupy frakcji).

Pozostałe wymagania i badania wg PN-B-06712 [7].
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2.6. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [10].

Powinna to być woda „odmiany 1”.

Badania wody należy wykonywać:

− w przypadku nowego źródła poboru wody,

− w przypadku podejrzeń dotyczących zmiany parametrów wody, np.

zmętnienia, zapachu, barwy.

− 2.7. Masa zalewowa

− Masa zalewowa do wypełniania spoin i szczelin dylatacyjnych w

nawierzchniach z kostki kamiennej powinna być stosowana na gorąco i

odpowiadać wymaganiom normy BN-74/6771-04 [14] lub aprobaty

technicznej.

− 3. SPRZĘT

− 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

− Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00

„Wymagania ogólne” pkt 3.

− 3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej

− Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z kostek

kamiennych powinien wykazać się możliwością korzystania z

następującego sprzętu:

− betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania

podsypki cementowo-piaskowej,

− ubijaków ręcznych i mechanicznych, do ubijania kostki,

− wibratorów płytowych i lekkich walców wibracyjnych, do ubijania

kostki po pierwszym ubiciu ręcznym.

− 4. TRANSPORT

− 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

− Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00

„Wymagania ogólne” pkt 4.

− 4.2. Transport materiałów

− 4.2.1. Transport kostek kamiennych

− Kostki kamienne przewozi się dowolnymi środkami transportowymi.

− Kostkę regularną i rzędową należy układać na podłodze obok siebie tak,

aby wypełniła całą powierzchnię środka transportowego. Na tak ułożonej

warstwie należy bezpośrednio układać następne warstwy.

− Kostkę nieregularną przewozi się luźno usypaną. ładowanie ręczne kostek

regularnych i rzędowych powinno być wykonywane bez rzucania. Przy

użyciu przenośników taśmowych, kostki regularne i rzędowe powinny

być podawane i odbierane ręcznie.

− Kostkę regularną i rzędową należy ustawiać w stosy. Kostkę nieregularną

można składować w pryzmach.

− Wysokość stosu lub pryzm nie powinna przekraczać 1 m.

− 4.2.2.  Transport kruszywa

− Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w

warunkach zabezpieczających je przed rozsypywaniem i

zanieczyszczeniem.
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− 5. WYKONANIE ROBÓT

− 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

− Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00

„Wymagania ogólne” pkt 5.

− 5.2. Przygotowanie podbudowy

− Jeżeli w dokumentacji projektowej lub SST przewidziano wykonanie

nawierzchni z kostki kamiennej na podbudowie np. z chudego betonu,

gruntu stabilizowanego cementem, tłucznia itp. to warunki wykonania

podbudowy powinny odpowiadaæ wymaganiom zawartym w

odpowiednich SST:

− D-04.06.01   Podbudowa z chudego betonu,

− D-04.05.01   Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego

cementem,

− D-04.04.04   Podbudowa z tłucznia kamiennego.

−
− 5.3. Obramowanie nawierzchni

− Do obramowania nawierzchni kostkowych stosuje siê krawężniki

betonowe uliczne, betonowe drogowe i kamienne drogowe,

odpowiadające wymaganiom norm wymienionych w pkt 2.3.

− Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją

projektową, SST lub wskazaniami Inżyniera.

− Ustawienie krawężników powinno być zgodne z wymaganiami zawartymi

w SST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe” lub SST D-08.01.02

„Krawężniki kamienne”.

− 5.4. Podsypka

− Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej można stosować jeden z

następujących rodzajów podsypki:

− podsypka cementowo-żwirowa, cementowo-piaskowa,

− podsypka bitumiczno-żwirowa,

− podsypka żwirowa lub piaskowa.

− Rodzaj zastosowanej podsypki powinien być zgodny z dokumentacją

projektowa, SST lub wskazaniami Inżyniera.

− Wymagania dla materiałów stosowanych na podsypkę powinny być
zgodne z pkt 2 niniejszej OST oraz z PN-S-96026 [12].

− Grubość podsypki powinna być zgodna z dokumentacją projektową i

SST.

− Współczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej lub

cementowo-żwirowej, powinien wynosić od 0,20 do 0,25, a

wytrzymałość na ściskanie R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. Podsypka

bitumiczno-żwirowa powinna być wykonana ze żwiru odpowiadającego

wymaganiom PN-S-96026 [12], zmieszanego z emulsją asfaltową

szybkorozpadową w ilości od 10 do 12% ciężaru kruszywa, spełniającą

wymagania określone w WT.EmA-94 [19].

− 5.5. Układanie nawierzchni z kostki kamiennej

− 5.5.1. Układanie kostki nieregularnej

− Kostkę można układać w różne desenie:

− deseń rzędowy prosty, który uzyskuje się przez układanie kostki

rzędami prostopadłymi do osi drogi,

− deseń rzędowy ukośny, który otrzymuje się przez układanie kostki

rzędami pod kątem 45o do osi drogi,

− deseń w jodełkę, który otrzymuje się przez układanie kostki pod

kątem 45o w przeciwne strony na każdej połowie jezdni,
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− deseń łukowy, który otrzymuje się przez układanie kostki w kształcie

łuku lub innych krzywych.

− Deseń nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej powinien być
dostosowany do wielkości kostki. Przy różnych wymiarach kostki, zaleca

się układanie jej w formie desenia łukowego, który poza tym nie wymaga

przycinania kostek przy krawężnikach.

− Szerokość spoin między kostkami nie powinna przekraczać 12 mm.

Spoiny w sąsiednich rzędach powinny się mijać co najmniej o 1/4

szerokości kostki.

− Kostka użyta do układania nawierzchni powinna być jednego gatunku i z

jednego rodzaju skał. Dla rozgraniczenia kierunków ruchu na jezdni,

powinien być ułożony pas podłużny z jednego lub dwóch rzêdów kostek o

odmiennym kolorze.

− 5.5.2. Układanie kostki regularnej

− Kostka regularna może być układana:

− w rzędy poprzeczne, prostopadłe do osi drogi,

− w rzędy ukośne, pod kątem 45o do osi drogi,

− w jodełkę.

Deseń nawierzchni z kostki regularnej powinien być dostosowany do wymiarów kostki. Kostki duże o wysokości kostki

od 16 do 18 cm powinny być układane w rzędy poprzeczne. Kostki średnie o wysokości od 12 do 14 cm oraz kostki

małe, o wysokości od 8 do 10 cm, mogą być układane w rzędy poprzeczne, w rzedy ukośne lub w jodełkę.

Układanie kostek przy krawężnikach wymaga stosowania kostek regularnych łącznikowych dla uzyskania mijania się

spoin w kierunku podłużnym.

Warunki układania kostki rzedowej są takie same jak dla kostki regularnej.

Kostkę rzędowa układa się w rzędy poprzeczne prostopadłe do osi drogi. Dopuszcza się układanie kostek w rzędy ukośne

lub jodełkę.

5.5.3. Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować w nawierzchniach z kostki na zaprawie cementowej w odległości od

10 do 15 m oraz w takich miejscach, w których wystêpuje dylatacja podbudowy lub zmiana sztywności podłoża.

Szczeliny podłużne należy stosować przy ściekach na jezdniach wszelkich szerokości oraz pośrodku jezdni, jeżeli

szerokość jej przekracza 10 m lub w przypadku układania nawierzchni połową szerokości jezdni.

Przy układaniu nawierzchni z kostki na podbudowie betonowej - na podsypce cementowo-żwirowej z zalaniem spoin

zaprawa cementowo-piaskową, szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej należy wykonywać nad szczelinami podbudowy.

Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 8 do 12 mm.

5.5.4. Warunki przystąpienia do robót

Kostkę na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-żwirowej można układać bez środków ochronnych przed

mrozem, jeżeli temperatura otoczenia jest +5oC lub wyższa. Nie należy układać kostki w temperaturze 0oC lub niższej.

Jeżeli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0 do +5oC, a w nocy spodziewane są przymrozki, kostkę

należy zabezpieczyć przez nakrycie materia?em o złym przewodnictwie cieplnym. Świeżo wykonaną nawierzchnię na

podsypce cementowo-żwirowej należy chronić w sposób podany w PN-B-06251 [6].

5.5.5. Ubijanie kostki

Sposób ubijania kostki powinien być dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiału do wypełnienia spoin.

a) Kostkę na podsypce zwirowej lub piaskowej przy wypełnieniu spoin żwirem lub piaskiem należy ubijać trzykrotnie.

Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce i wypełnienie dolnych części spoin materiałem z podsypki.

Obniżenie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wynosić od 1,5 do 2,0 cm.

Ułożoną nawierzchnię z kostki zasypuje się mieszaniną piasku i żwiru o uziarnieniu od 0 do 4 mm, polewa wodą i

szczotkami wprowadza się kruszywo w spoiny. Po wypełnieniu spoin trzeba nawierzchnię oczyścić szczotkami, aby

każda kostka była widoczna, po czym należy przystąpić do ubijania.

Ubijanie kostek wykonuje się ubijakami stalowymi o cięzarze około 30 kg, uderzając ubijakiem każdą kostkę oddzielnie.

Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi się od krawężnika do środka jezdni.
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Drugie ubicie należy poprzedzić uzupełnieniem spoin i polać wodą.

Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostkowej do wymaganego przekroju poprzecznego i podłużnego

jezdni. Zamiast trzeciego ubijania mozna stosować wałowanie walcem o masie do 10 t - najpierw w kierunku

podłużnym, postępujac od krawężników w kierunku osi, a następnie w kierunku poprzecznym.

b) Kostkę na podsypce żwirowo-cementowej przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową, należy ubijać

dwukrotnie.

Pierwsze mocne ubicie powinno nastąpić przed zalaniem spoin i spowodować obniżenie kostek do wymaganej niwelety.

Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego przekroju poprzecznego

jezdni. Drugi ubicie następuje bezpośrednio po zalaniu spoin zaprawą cementowo-piaskową. Zamiast drugiego ubijania

można stosować wibratory płytowe lub lekkie walce wibracyjne.

c) Kostkę na podsypce żwirowej przy wypełnieniu spoin masą zalewową należy ubijać trzykrotnie. Spoiny zalewa się

po całkowitym trzykrotnym ubiciu nawierzchni.

Kostki, które pękną podczas ubijania powinny być wymienione na całe. Ostatni rząd kostek na zakończenie działki

roboczej, przy ubijaniu należy zabezpieczyć przed przesunięciem za pomocą np. belki drewnianej umocowanej szpilkami

stalowymi w podłożu.

5.5.6. Wypełnienie spoin

Zaprawę cementowo-piaskowa można stosować przy nawierzchniach z kostki kazdego typu układanej na podsypce

cementowo-żwirowej. Bitumiczną masę zalewową należy stosować przy nawierzchniach z kostki nieregularnej

układanej na podsypce bitumiczno-żwirowej, zwirowej lub piaskowej. Wypełnienie spoin piaskiem można stosować
przy nawierzchniach z kostki nieregularnej układanej na podsypce żwirowej lub piaskowej.

Wypełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową powinno być wykonane z zachowaniem następujących wymagań:

− piasek powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.5,

− cement powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.4,

− wytrzymałość zaprawy na ściskanie powinna wynosić nie mniej niż

30 MPa,

− przed rozpoczęiem zalewania kostka powinna być oczyszczona i

dobrze zwilzona wodą z dodatkiem 1% cementu w stosunku

objętościowym,

− głębokość wypełnienia spoin zaprawą cementowo-piaskową powinna

wynosić około  5 cm,

− zaprawa cementowo-piaskowa powinna całkowicie wypełnić spoiny i

tworzyć monolit z kostką.

− Wypełnienie spoin masą zalewowa powinno być wykonane z

zachowaniem następujących wymagań:

− masa zalewowa powinna odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.7,

− spoiny przed zalaniem masą zalewową powinny być  suche i

dokładnie oczyszczone na głębokość około 5 cm,

− bezpośrednio przed zalaniem masa powinna być podgrzana do

temperatury od 150 do 180oC,

− masa powinna dokładnie wypełniać spoiny i wykazywać dobrą

przyczepność do kostek.

− Wypełnianie spoin przez zamulanie piaskiem powinno być wykonane z

zachowaniem następujących wymagań:

− piasek powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.5,

− w czasie zamulania piasek powinien być obficie polewany wodą, aby

wypełnić całkowicie spoiny.

− 5.6. Pielęgnacja nawierzchni

− Sposób pielęgnacji nawierzchni zależy od rodzaju wypełnienia spoin i od

rodzaju podsypki.

− Pielęgnacja nawierzchni kostkowej, której spoiny są wypełnione zaprawą

cementowo-piaskową polega na polaniu nawierzchni wodą w kilka godzin

po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w stałej wilgotności przez okres jednej
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doby. Nastêpnie nawierzchnię należy przykryć piaskiem i utrzymywaćw
stałej wilgotności przez okres 7 dni. Po upływie od 2 do 3 tygodni - w

zależności od warunków atmosferycznych, nawierzchnię należy oczyścić

dokładnie z piasku i mozna oddać do ruchu.

− Nawierzchnia kostkowa, której spoiny zostały wypełnione masą

zalewową, może być oddana do ruchu bezpośrednio po wykonaniu, bez

czynności pielęgnacyjnych.

− Nawierzchnia kostkowa, której spoiny zostały wypełnione piaskiem i

pokryte warstwa piasku, można oddać natychmiast do ruchu. Piasek

podczas ruchu wypełnia spoiny i po kilku dniach pielęgnacji nawierzchnię

można uznać za ukończoną.

− 6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

− 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

− Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00

„Wymagania ogólne” pkt 6.

− 6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

− Rodzaj i zakres badań dla kostek kamiennych powinien być zgodny z

wymaganiami wg PN-B-11100 [8].

− Badanie zwykłe obejmuje sprawdzenie cech zewnętrznych i

dopuszczalnych odchyłek, podanych w tablicach 2, 3, 4.

− Badanie pełne obejmuje zakres badania zwykłego oraz sprawdzenie cech

fizycznych i wytrzymałościowych podanych w tablicy 1.

− W skład partii przeznaczonej do badañ powinny wchodzić kostki

jednakowego typu, rodzaju klasy i wielkosci. Wielkość partii nie powinna

przekraczać 500 ton kostki.

− Z partii przeznaczonej do badań należy pobrać w sposób losowy próbkê

składającą się z kostek drogowych w liczbie:

− do badania zwykłego: 40 sztuk,

− do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.

− Badania zwykłe należy przeprowadzać przy każdym sprawdzaniu

zgodności partii z wymaganiami normy, badanie pełne przeprowadza się

na żądanie odbiorcy.

− W badaniu zwykłym partię kostki należy uznać za zgodną z

wymaganiami normy, jezeli liczba sztuk niedobrych w zbadanej ilości

kostek jest dla poszczególnych sprawdzań równa lub mniejsza od 4.

− W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest

większa od 4, całą partię należy uznać za niezgodną z wymaganiami.

− W badaniu pełnym, partię kostki poddaną sprawdzeniu cech podanych w

tablicy 1, nalezy uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli wszystkie

sprawdzenia dadzą wynik dodatni. Jeżeli chociaż jedno ze sprawdzeń da

wynik ujemny, całą partię należy uznać za niezgodną z wymaganiami.

− Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania nawierzchni

z kostek kamiennych, powinny obejmować wszystkie właściwości, które

zostały określone w normach podanych dla odpowiednich  materiałów wg

pkt od 2.3 do 2.7.

− 6.3. Badania w czasie robót

− 6.3.1. Sprawdzenie podsypki

− Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodności z

dokumentacja projektową oraz z wymaganiami określonymi w p. 5.4.

−

− 6.3.2. Badanie prawidłowości układania kostki
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− Badanie prawidłowości układania kostki polega na:

− zmierzeniu szerokości spoin oraz powiązania spoin i sprawdzeniu

zgodności z p. 5.5.6,

− zbadaniu rodzaju i gatunku użytej kostki, zgodnie z wymogami wg p.

od 2.2.2 do 2.2.5,

− sprawdzeniu prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych

zgodnie z p. 5.5.3.

− Sprawdzenie wiązania kostki wykonuje się wyrywkowo w kilku

miejscach przez oględziny nawierzchni i określenie czy wiązanie

odpowiada wymaganiom wg p. 5.5.

− Ubicie kostki sprawdza się przez swobodne jednokrotne opuszczenie z

wysokosci 15 cm ubijaka o masie 25 kg na poszczególne kostki. Pod

wpływem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno być
dostrzegane.

− 6.3.3. Sprawdzenie wypełnienia spoin

− Badanie prawidłowości wypełnienia spoin polega na sprawdzeniu

zgodności z wymaganiami zawartymi w p. 5.5.6.

− Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje siê co najmniej w pięciu

dowolnie obranych miejscach na każdym kilometrze przez wykruszenie

zaprawy na długości około 10 cm i zmierzenie głębokości wypełnienia

spoiny zaprawą, a przy zaprawie cementowo-piaskowej i masie

zalewowej - również przez sprawdzenie przyczepności zaprawy  lub masy

zalewowej do kostki.

− 6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

− 6.4.1. Równość

− Nierówności podłuzne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą lub

planografem, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [18]. Nierówności

podłużne nawierzchni nie powinny przekraczać 1,0 cm.

− 6.4.2. Spadki poprzeczne

− Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją

projektową z tolerancją  0,5%.

− 6.4.3. Rzędne wysokościowe

− Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi

projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm.

− 6.4.4. Ukształtowanie osi

− Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi

projektowanej o więcej niż  5 cm.

− 6.4.5. Szerokość nawierzchni

− Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokosci projektowanej o

więcej niż  5 cm.

− 6.4.6. Grubość podsypki

− Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny

przekraczać 1,0 cm.

− 6.4.7. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

− Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z

kostek kamiennych przedstawiono w tablicy 5.
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− Tablica 5. Częstotliwość i zakres badañ cech geometrycznych nawierzchni

Lp. Wyszczególnienie badañ            i

pomiarów
Minimalna częstotliwość

badañ i pomiarów

1 Spadki poprzeczne
10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety

2 Rzędne wysokościowe
10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety

3 Ukształtowanie osi w planie
10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety

4 Szerokość nawierzchni 10 razy na 1 km

5 Grubość podsypki 10 razy na 1 km

7. obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jedno

Jednostką obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki kamiennej.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

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

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu

Roboty związane z wykonaniem podsypki należą do robót ulegających zakryciu. Zasady ich odbioru są okre?lone w SST

D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 8.2.

9. PODSTAWA P?ATNO?CI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy  płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje:

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

− oznakowanie robót,

− dostarczenie materiałów,

− wykonanie podsypki,

− ułożenie i ubicie kostki,

− wypełnienie spoin,

− pielegnację nawierzchni,

− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI?ZANE

10.1. Normy

  1. PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości woda

  2. PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią

  3. PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie

  4. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego

  5. PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na uderzenie (zwiezłości)

  6. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne

  7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego

  8. PN-B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa

  9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skład, wymagania  i ocena zgodności

10. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

11. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne

12. PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania techniczne i

badania przy odbiorze

13. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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14. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

15. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe

16. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 

i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania

17. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 

i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża

18. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.

10.2. Inne dokumenty

19.    Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 r.stka obmiarowa
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