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DM.OO.OO.OO. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Informacje og lne

Specyfikacja Techniczna DM.00.00.00 - Wymagania og lne odnosi się do wymagari technicznych

dotyczących wykonania i odbioru Rob t dla zadania ,,Remont drogi dojazdowej do p l
w miejscowoŚci Chrzan w nr ewid 218 od km 0+000 do km 0+205, nr ewid ll8 od km 0+000 do

km 0+370".

I.2. Zakres stosowani a Specyfi kacj i Techni c znej

Specyfikacje Techniczne stanowią częśc Dokumentacji Przetargowej i na\eży je stosować w zlecaniu

i realizacli Rob t opisanych w podpunkcie l.l.

I.3. Zakres Rob t objętych Specyfikacją Techniczną
I.3.1. Wymagania og lne

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania og lne, wsp lne dla rob t

obj ętych szczeg ł owym i specyfikacj ami techn i cznym i -

l .3.Ż. Zgodnośc z wyma1aniami

Specyfikacje Techniczne zgodne Są Z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczeg łowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob t budowlanych

oraz programll funkcjonalno-uzytkowego'' (Dz. U. Nr 202, poz. 207Ż wraz zp źn. zm.).

1.4. określenia podstawowe
IJżyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej okreśIenia naleŻy rozumie w kazdynl

przypadku następująco:

l.4.l'Budowla drogowa - obiekt budowlany nie będący budynkiem, stanowiący całoś techniczno-

uzytkową (drogę) albo j"go CZęsc stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub

technologiczny (obiekt mostowy, kotptts ziemny, węzeł).

l.4.Ż. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchtl lub postoju pojazd w oraZ ruchtt pieszych

wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi zwtązanymi z prowadzeniem i zabezpieczenlem

ruchu.

l.4.3. Droga tymczasowa (montażowa) - droga przygotowana specjalnie, przeznaczona do ruchu

pojazd w obsługujących prowadzących i obsługujących Roboty w czasie ich wykonania,

przewidziana do usunięcia po ich zako czenru.

lt4.4.Objazd tymczasowy droga specjalnie przygotowana iodpowiednio tttrzymana do

przeprowadzenta ruchu publicznego na okres budowy.

l'4.5. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, Z ponumerowanymi stronami,

słuŻący do notowania wydarzen zaistniałych w czasie wykonywanta zadania budowlanego,

rejestrowania dokonywanych odbior w Rob t, przekazywania poleceri i innej korespondencji

techni czn ej pomi ęd zy Zamawi aj ącym, Wykon awc ą i Proj ektan tem.

l.4.6.Inspektor Nadzoru - osoba wyzna:Zona przęZ Zamawiającego, upowazniona do nadzorowania

rob t i do występowania w jego imieniu w Sprawach realizacji rob t.

l.4.1 . Kierownik budowy osoba wyzna:zona przez Wykonawcę, upowazniona do kierowania

robotami i występowania w jego imieniu w Sprawach realizacji Rob t.

l.4.8. Jezdnia - częśc korony drogi przeznaczona do ruchu pojazd w.

1.4.9. Korona drogi - lezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju

i pasami dzielącymi jezdnie.

l .4.l0. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.

l '4.l l. Korpus drogowy - nasyp lub ta częśc wykopu, kt ra jest ograniczona koroną drogi i skarpami
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row w.

1.4.I2. Rejestr Obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami
słuŻący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Rob t w formie wyltczen,
szkic w i ew. dodatkowych załącznik w. Wpisy w Rejestrze obmiaru podlegają potwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru.

1.4.I3. Laboratorium - drogowe i/lub inne laboratorium badawcze , zaakceptowane przez

Zamawtającego' niezbędne do przeprowadzenia wszelkich bada/r i pr b zwlązanych z oceną
jakości materiał w oraz Rob t.

l.4.I4. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonirnia Rob t, zgodne zDokumentacją
Proj ektową i Specyfikacj ami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

L.4.I5' Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

I.4.16. Nawierzchnta - warstwa lub zesp ł warstw słuzących do przejmowania irozkładantaobctąŻen
od ruchu na podłoze gruntowe i zltpewniających dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa ścieralnir - g rna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu
ruchu i czynnik w atmosferycznych.

b) Podbudowa _ dolna częśc nawierzchni służąca do pTzenoszenia obctąŻefi od ruchu na

podłoze. Podbudowa moŻe się składac 'Z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocni czeJ.

c) Podbudowa 'zasadntcza _ g rna CZęsc podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji
nawierzchni. Moze składać się z jednej lub dw ch warstw.

d) Podbudowa pomocniCZa _ dolna c'zęśc podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych,
funkcje zabezpteczenla nawierzchni przed działantem wody, mrozu i przenikaniem cząstek
podłozir. MoŻe zawierać warstwę mrozochronna, odsączającą lub odcinającą.

e) Warstwa lnrozochronna - warstwa, kt rej gł wnym zadaniem jest ochrona nawierzchni
pr zed skutkarni działanta mroz u.

I.4.I7. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

I.4'I8. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgranicza1ącymi pas terenu przeznaczony do umieszCZanLa

w nim drogi orLIZ drzew i krzew w. Pas drogowy moŻe r wnież obejmować teren

przewtdziany do rozblrdowy drogi i budowy urządzen chroniących ludzi i środowisko przed

uciązliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.

I.4.I9.Pobocze - częśc korony drogi ptze'Lnaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazd w,

umieszczenra Urządze bezptecze stwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, słuząca
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

I.4.Ż0. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora

Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realtzacjt Rob t lub innych Spraw

zwuąZanych z prowadzeniem budowy.

1.5. og lne wymagania dotyczące Rob t.

Wykonawcer Robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonanla oraz za ich zgodnośc z Dokumentacją
Proj ektową, Specyfikacj ą Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1 . Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawtający w terminie określonym w umowie przekaŻe Wykonawcy Teren Budowy wraz Ze

wszystkimi wymaganymi rrzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację punkt w

gł wnych trasy oraz reper w, Dziennik Budowy i Rejestr obmiaru Rob t oraz Dokumentację

Projektową i komplet Specyfikacji Technicznych.

1.5 .2. Dokumentacj a Proj ektowa

Dokumentacja Projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem
podanym w Warunkach Llmowy.
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l.5.3. Zgodnośc Robot z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną

W przypadku rozbieŻności w ustaleniach poszczeg lnych dokument w obowiązu1e następująca

kolejność ich ważności:

- Specyfikacje Techniczne,
- Dokumentacj a Projektowa.

Wykonawca nie może wykorzystywać błęd w lub opuszczen w Dokumentacji Przetargowej,

a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, kt ry dokona

odpowiednich zmian lub poprawek.

Przedmiar Rob t stanowiący częśc Dokumentacji Przetargowej nie jest wiąŻący co do zakresu

oraz ilości Rob t, stanowi jedynie dokument pomocniczy służący wycenie Robot.

Wykonawca sporządzając wycenę Rob t ma obowiązek opierać się na Specyfikacjach

Technicznych, Dokumentacji Projektowej orazprzeprowadzonej wizji Terenu Budowy.

W przypadku rozbiezności, opis wymiar w ważniejszy jest od odczytl ze skali rysunk w.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową

i Specyfikacj ę Techniczną.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za

wartości docelowe, od kt rych dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału

tolerancji. Cechy materiał w i element w budowli muSZą by jednorodne i wykazywa bliską
zgodnoś z określonymi wymaganiami, a rozrzlty tych cech nie mogą przekraczac

dopuszczalnego przedztału tolerancj i.

W przypadku, gdy materlały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową

lub Specyfikacją Techniczną i wpłynie to na nie zadawalającą jakośc elementu budowli, to

takie materiały będą niezwłocznte zastąpione innymi, a wykonane Roboty rozebrane na koszt

Wykonawcy.
I .5 .4. Zabezpi eczenle Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania rtlchu publicznego na Terenie Budowy' w okresie
trwania realizac1t robot aŻ do zako czenia i odbioru ko cowego Rob t.

w czasie wykonywania Rob t Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz będzie obsługiwał
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczaJąCe takie jak: Zapory, światła ostrzegawcze,

sygnały ttp., zapewniając w ten spos b bezpteczeristwo pojazd w i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzien i w nocy zap r iznak w,

nieodzownych ze względ w bezpiecze stwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne vządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora

Nadzoru' Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębn ej zapłacie t przyjmuje się'

Że zawiera się w kwocie Wynagrodzenia Umownego.
l.5.5. ochrona środowiska w czasie wykonywania Rob t

Wykonawca ma obowiązek znac i stosowa w czasie prowadzenia Rob t wszelkie przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego

W okresie trwania budowy oraz wykanczania Rob t Wykonawca będzie:

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

- podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisow i norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wok ł Terenu Budowy oraz będzie unika

uszkodzen lub uciążliwości dla os b lub własności społecznej i innych, a wynikających ze

skazenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu dztałanta.

Stosując się do tych wymagan będzie mlał szczeg lny wzglądna
- lokaliza c1ę baz, warsztat w , ma1azyn w, składowisk, ukop w i dr g dojazdowych,
- środki ostrozności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornik w i ciek w wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
- zanleczyszczenlem powietrza pyłam| l gazaml,

- możliwością powstania pozaru.
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I .5.6. Ochrona przeciwpozarowil
Wykonawca będzie przestrzegac przepis w ochrony przeciwpozarowej orazbędzie ltrzymywać

Sprawny sprzęt przeciwpozarowy, wymagany przezodpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych I magazynach a ta'kże
w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w spos b zgodny Z odpowiednimi przepisami
t zabezpleczone przed dostępem os b trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywołanym
jako rezultat reahzacjt Rob t albo przez personel Wykonawcy.

I.5.1 . Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, kt re w spos b trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŻycia.
Nie dopLtszcza się ttŻycta materiał w wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu

więks zym od dop u s zczalnego, okre ślonego odpowiednimi przepi s ami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Rob t będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznle określające brak szkodliwego oddziaływania tych
materiał w na środowisko.

Materiały, kt re są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob t, a po zako czeniu Rob t ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą byc uŻyte pod warunkiem przestrzegania
wymagari technologtc'znych ich wbudowania' JęŻelt wymagają tego odpowiednie przepisy
Zamawtąący powinien otrzymać zgodę na uzycie tych materiał w od właściwych organ w
admini stracj i panstwowej .

Jeżelt Wykonawca uŻył materiał w szkodliwych dla otoczenia zgodnle Ze Specyfikacjami, a ich
uŻycte spowodowało jakiekolwiek zagroŻenie środowiska, to konsekwencje tego ponosi
Zamawta1ący.

l.5.8. C)chrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni zieml I Za Urządzenia podziemne,
takie jak rurociągi, kable itp. oraz Uzyska od odpowieclnich władz będących właścicielami
tych urządzen potwierdzenle informacji dostarczonych mU przez Zamawiającego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczente przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzen w czasie trwania bLrdowy.

Wykonawcar zobowtązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla
wszelkiego rodzajLr Rob t, kt re mają by. wykonane W zakresie przełożenta instalacji
t urządze1r podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru oraz władze
lokalne o zamiarze rozpoczęCra Rob t. o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwłocznte powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz
będzie z nimi wsp łpracował dostarczając wszelkiej pomclcy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonirwca będzie odpowiadać Za wszelkie spowodowane przez jego dztałanta
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemt t urządzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mU przez Zamawtającego.

1.5.9. ograntczenie obciąŻefi osi pojazdow
Wykonawcir stosować się będzie do ustawowych ograniczen obciąŻenia na oś przy transporcie

materiał w i wyposazeniar Da l Z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbędne zezvłolenia od
władz co do ptzewoza nietypowych wagowo ładunk w i w spos b ciągły będzie o kazdym
takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazcly i ładunki powodujące nadmierne
obctąŻenie osiowe nie będą doplszczone na świezo uko czony fragment budowy w obrębie
Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Rob t w ten spos b
uszkodzonych, zgodnte z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezptecze stwo i higiena pracy
Podczas rcalizac1i Rob t Wykonawca będzie przestrzegać przepis w dotyczących

bezplecze/rstwa i higieny prŁrcy.
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w szczeg lności Wykonawca ma obowiązek zadbac, aby personel nie wykonywał pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich
wymagari sanitarnych.

Wykonawca Zapewni i będzie utrzymywał wszelkie tlrządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia os b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpiecze stwa publicznego.

IJzna1e się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymaga określonych powyzej
nie podlegają odrębne1 zapłacie i są uwzględnione w kwocie Wynagrodzenta Umownego.

I .5.1 l. Ochrona i utrzymanie Rob t

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Rob t i za wszelkie materiały i urządzenla
uzywane do Rob t od Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakonczęnia przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ko cowego odbioru. lJtrzymanie powinno
być prowadzone w taki spos b, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym
stanie p[zez cały czas, do momentu odbioru ko cowego.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocząc Roboty utrzymaniowe nie poźnie1 niż w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

l .5 'l2. Stosowanie się do prawa i innych przepis w
Wykonawca zobowiązany jest znac wszystkie przepisy wydane przez władze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne' kt re Są w jakikolwiek spos b związane
Z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny Za przestrzeganie tych praw, przepis w
i wytycznych podczas prowadzenia Rob t.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedztalny Za

wypełnienie wszelkich wymaga prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych
urządze lub metod i w spos b ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o srvoich
działanlach, przedstawiając kopie zezllłolen i inne odnośne dokumenty.

I .5.13. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska' monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości

o Znaczęniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uwazane Za

własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora Nadzoru
oraz odpowiednie instytucje i postępowa zgodn|e Z ich poleceniami ' JeŻeli w wyniku tych
polece Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opoznienia w robotach, Zamawiający
moŻe dokonać wydłużenie czasu wykonania rob t i/lub zwiększenia kwoty Wynagrodzenia
Umownego.

2. MATERIAŁY
2.1. Żr dła uzyskania materiał w

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiał w
przeznaczonych do Rob t Wykonawca przedstawi szczeg łowe informacj e dotyczące proponowanego
źr dła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiał w i odpowiednie świadectwa bada
laboratoryjnych oraz pr bki do zatwterdzenta przez Inspektora Nadzoru.

Zatwterdzenle pewnych materiał w z danego źr dła nie oznacza automatycznte, ze wszelkie materiały
z danego źr dła uzyskają zatwterdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bada w celu udokumentowania , że materiały uzyskane
z dopuszczonego źr dła w spos b ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postępu Rob t.
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2.2. P ozyskiwanie materiał w miej scowych

Wykonawca odpowiada Za Lrzyskanie pozwole od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie

materiał w Z jakichkolwiek źr de| miejscowych włąc'za1ąc w to Źr dła wskazane przez

Zamawtającego i jest zobowlązirny dostarczyc Inspektorowi NadZorU wymagane dokumenty przed

r o'Zp oczęciem eksp 1o at a c1t źr dła.

Wykonawca przedstetwi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru dokumentację zawierającą raporty

z badan terenowych i laborertoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji

materiał w.

Wykonawca ponosi orlpowiedzialność za spełnienie wymagan ilościowych i jakościowych materiał w

z j akiegokolwiek żr dła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenua ijakiekolwiek inne koszty

ZwtąZane z dostarczeniem materiał w do Rob t

2.3. Inspekcja wytw rni materiał w
Wytw rnie materiał w mogą byc okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych Z wymaganiami. Pr bki materiał w mogą

być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji

określonej partii materiał w pod względem jakości.

Inspektor Nadzclru będzie miał wolny clostęp, w dowolnym czasie, do tych częśct wytw rni, gdzle

odbywa się produkcja materiał w przeznaczonych do realizacji Rob t.

2.4. MateriaĘ nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy,

bądź złoŻone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Zamawta1ący zezwolt

Wykonawcy na uŻycte tych materiał w clo innych rob t, ntżte, dla kt rych zostały zakupione, to koszt

tych materiał w zo stanie przew artościowany przez Inspektora Nadzoru.

KaŻdy rodzaj Rob t, w kt rym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca

wykonuje na własne ryzyko,Itcząc się z jego nie przyjęciem tniezapłaceniem.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiał w
Wykonaw Ca Zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do

Rob t, były zabezpteczone przed zanieczyszczenlem, zachowały swoją jakość i właściwoś do Rob t

i były dostępne do kontrolrtprzez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skłaclowania będą zlokirlizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach

uzgoclnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganlzowanych

przęZ Wykonawcę.

2.6. W ariantowe stosowanie mater iał w
Jeśli Dokumentacja Projektowir lub Specyfikacja Techniczna przewidują mozliwość wariantowego

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi lnspektora

Naclzoru o swoim zamiarze wyboru materiału co najmniej dwa tygodnie przed jego uzyciem, albo

w okresie dłuŻszym, jeśli będzie to wymagane dla birdari prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.

Wybrany t zaakceptowany rodzaj materiału nie moze byc p Źniej zmieniany bez zgody Inspektora

Nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawcir jest zobowtązany do Lrzywania jedynie takiego sprzętu' kt ry nie będzie miał

niekorzystnego wpływu na jakośc wykonywanych Robot. Sprzęt uzywany do Rob t powinien by

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiada pod względem typ w i ilości wskazaniom zawartym

w Specyfikacjach Technicznych, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
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Nadzoru, w przypadku braku ustaleri w

i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru'

Liczba i wydajnoś sprzętu będzie gwarantowa

określonymi w Dokumentacji Projektowej' Specyfikacji

w terminie przewidzianym Umową'

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub

w dobrym stanie i gotowości do pracy' Będzie

takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony

przeprow adzente Rob t, zgodnie z zasadami

Technicznej i wskazaniami Inspektora Narlzoru

wynajęty do wykonania robot ma być utrzymywany

on zgodny Z normami ochrony środowiska i przepisami

Rob t zgodnie Z Umową, oraz Za jakośc

za ich zgodnoś z Dokumentacją Projektową'

organizacjr rob t oraz poleceniami Inspektora

doty czącymi j e go użytkowani a'

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu kopie dokument w potwierdza1ących dopuszczenle

sprzętudoużytkowania,tamgdziejesttowymaganeprzepisami.
IeŻe|i Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidtrją możliwość wariantowego

tlŻycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o Swolln

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji

Inspektora Nadzoru, nie możebyc p żniej zmieniany bez j"go zgody' . t
Jakikolwiek sprzęt, maszyny , urządzenia t narzędzia nie gwarantująct" zachowania warunk w

Kontraktu, zostan ąprzezlnspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopttszczone do Rob t'

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środk w transportu, kt re nie wpłyrrą

niekorzystnie na jakość wykonywanych Rob t i właściwości przewoŹonych materiał w.

Liczba środkow transportu będzie zapewniać prowad zenie Rob t zgodnie z zasadami określonymi

w Dokumentacji projektowej, specyfikacji rechnicznej i wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie

przewidzianymUmową' 
1l. ----^l- _^:^-l*, L_']^ o^ol-io rrrrlrnl ,łqniz r, is w ruchu

Przy ruchu na drogach public znych pojazdy będą spełniać wymagania dotycząCe przepl

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŻen na osie pojazd w i innych parametr w

technicznych. Srodki transportu nie odpowiad ające wskazaniom zawartym w Specyfikacjach

Technicznych i Dokumentacji Projektowej na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z Terentt

Budowy. Wykonawca będzie usuwa na bteŻąco, na własny koszt, wszelkie ZanleCZySZCZen|a

spowodowane j"go pojazdami na drogach publi cznych oraz dojazdach do Terenu Budowy'

5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie

zastosowanych materiał w i wykonywanych Rob t'

wymaganiami Specyfikacji Technicznej, PZJ, projektu

Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie

wszystkich element w Rob t zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w
i wyznacZenle wysokości

Dokumentac.j i Proj ektowej

lub przek azanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu

Rob t zostaną, jeśli wym a1ac tego będzie Inspektor Narlzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny

koszt.

Sprawdzenie wytyCzenla Rob t lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialności za tch dokładnoś .

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiał w i element w Rob t będą

opafte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji

Technicznej, a takŻew normach i wyty cznych.Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni

wyniki badari materiał w i Rob t, rozrzllty nonnalnie występujące przy produkcji oraz w badaniach

materiał w, doświ adczenia z przeszłości, wyniki badari naukowych oraz inne czynniki wpływające na

rozwaŻaną kwestię'



Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie p źniej ntŻ w czasie przez nlego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Rob t. Skutki finansow e z tego tytułu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI RoBoT
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do obowtązk w Wykonawcy naleŻy opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia przez lnspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakości' w kt rym przedstawi on zami erzony spos b wykonywania
Rob t, mozliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Rob t zgodnie
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru.

Program zape wnienia j ako ś ci b ędzie ZLIw ler aC CzęsC og lną opi s uj ącą :

- organlzację wykonania Robot, w tym terminy i spos b prowadzenia Rob t,

- organizację ruchu na burdowie wraz z oznakowaniem Rob t,

- spos b zapewnienia bhp,
- wykaz zespoł w roboczych' ich kwalifikacje t przygotowanie praktyczne,
- wykaz os b odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonirnia poszczeg lnych Rob t,
- system (spos b i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Rob t,
- wyposażente w sprzęt t urządzenta do pomiar w i kontroli (opis laboratorium własnego lub

laboratorium, kt remu Wykonawca zamierza zlecic prowadzenie badat'r),

- spos b oraz formę gromadzenia wynik w bada/r laboratoryjnych, zapis pomiar w, nastaw
mechanizm w sterLrjących a ta,kŻe wyciąganych wniosk w i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany spos b i formę przekazywaniir tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;

oraz częśc szczeg łową opisującą dla każdego asortymentu Robot:
- wykttz maszyn i urząd'zen stosowanych na budowie Z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanlzmy do sterowaniir i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środk w transportJ oraz urządzen do rnagazynowania t załad,unku materiał w, spoiw,

leptszczy, kruszyw itp.,
- spos b zabezpteczenla i ochrony ładunk w przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
- sposrib i procedurę pomiar w i badari (rodzaj i częstotliwość, pobieranie pr bek, legalizacja
i sprawdzanie urządzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiał w, wytwarzanla mieszanek
i wykonywania poszczeg lnych element w Rob t,

- spos b postępowan|az materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoŚci Rob t
Celem kontroli Rob t będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć

zaloŻonąjakość Rob t.

Wykonawca jest odpowiedzlalny za pełną kontrolę Rob t i jakości Materiał w. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania pr bek i badari Materiał w otaz Rob t.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora Nadzoru może zaŻądac od Wykonawcy
przeprowadzenia badari w celu zademonstrowania , Że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowad'zac pomiary i badania Materiał w oraz Rob t z częstotliwością
zapewniającą stwietdzenle, ze Roboty wykonano zgodnle Zwymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej.

Minimalne wymagania co do zakresu bada/r i ich częstotliwość Są określone w Specyfikacjach
Technicznych, normach t wytycznych. Kierownik Projektu powinien mieć dostęp do pomie szczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Wszystkie koszty zwląZane z organizowaniem i prowadzeniem badari Materiał w ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie pr bek
Pr bki będą pobierane losowo . Za|ecasię stosowanie statystycznych metod pobierania pr bek, opartych

na zasadzie, Że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być Z jednakowym

prawdopodobieristwem wytypowane do badair'

Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu pr bek'

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprow adzac dodatkowe badania tych

materiał w, kt re budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez

Wykonawcę usunięte lub ulepszone Z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badari pokrywa

Wykonawca tylko w przypadku stwi erdzęnia usterek; w przeciwnym przypadktr koszty te pokrywa

Zamawta1ący.

Pojemniki do pobierania pr bek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwlerdzone przez Inspektoral

Nadzoru' Pr bki dostarczo nę przez Wykonawcę do badari wykonywanych przez Inspektora Nadzoru

będą odpowiednio opisane i oznakowane, w spos b zaakceptowany przez Iq.spektora Nadzoru'

6.4. Badania i pomiarY
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgoclnie Z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Techniczne.j, stosowa

mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru'

Przędprzystąpienięm do pomiar w lub badari, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodza-ju,

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi

na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

JeŻelt wyniki dostarczonych przez Wykonawcę badari zostaną uznane przez Inspektora Nadzor]J Za

niewiarygodne, to może Żądac powtorzenia tych bada . JeŻe\i wyniki się potwierclzą i spełnią

wymagania Specyfikacji Technicznej to koszty tych bada ponosi Inwestor, w przeciwnym razie

koszty ponosi WYkonawca.

6.5. Atesty jakości materiał w i urządzeit
Przed wykonaniem badari jakości Materiał w przez

uŻycia Materiały posiadające atest producenta

Wykonawcę, Inspektor Nazdoru moŻe dopuści do

stwierdzający ich pełną zgodnoś Z warunkami

podanymi w Specyfikacji Technicznej.

W przypadku Materiał w, dla kt rych atesty Są wymag ane przez Specyfikację Techniczną,kaŻda partia

dostarczona do Rob t będzie posiada atest określający w spos b jednoznaCZny jej cechy.

Produkty przemysłowe będą posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby

wynikami wykonanych przez niego badari. Kopie wynik w tych bada będą dostarczone przez

Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.

6.6. Dokumenty budowY

6.6.1 . Dziennik BudowY
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiąztrjącym Zamawla1ącego

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okrestt

gwarancyjnego. odpowiedzialnoś za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŻąco i będą dotyczyc przebiegu Rob t,

stanu bezpteczenstwa ludzi i mienia oraztechnicznel i gospodarczej strony budowy.

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

kt ra dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwisk a oraz stanowiska słuzbowego' Zapisy

będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio .jeden

pod drugim, bez Przerw.
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Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy należy wpisywa w szczeg lności:

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
_ datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora NadZoIu proglamu Zapewnienia jakości

- terminy rozpoczęcia i zakoirczenia poszczeg lnych element w Rob t,

- przebieg Rob t' trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny ptzerw

w Robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daly zaflądzenia wstrzymania Rob t, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbior w Rob t zanikających, ulegających zakyciu, częściowych
i koircowych odbior w Rob t,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okesie wykonywania- Rob t podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom szczeg lnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunk w geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji

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

wykonywania Rob t,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Rob t,

_ dane dotyczące jakości materiał w, pobierania pr bek oraz wyniki przeprowadzonych badan

z podaniem, kto je przepfowadzał'
- wyniki pr b poszczeg lnych element w budowli z podaniem, kto je przeptowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu Rob t.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłoŹone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisale do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniern ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się.

Projektant nie jest Stloną Umowy i nie ma uprawnie do wydawania polece Wykonawcy
Rob t.

6.6.2. Rejestr Obmiaru
Rejestr obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego

Z element w Rob t. obmiary wykonanych Rob t przeprowadza się w spos b ciągły

w jednostkach przyjętych w Przedmiarze Rob t i wpisuje do Rejestru obmiaru.

6.6.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiał w, otzeczenia o jakości materiał w, recepty robocze

i kontrolne wyniki badan Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie

zapewnienia jakości' Dokumenty te stanowią załącznlkj do odbioru Rob t. Winny być

udostępnione na każd'e Życzenie Inspektora Nadzoru.

6.6.4. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokument w budowy zLrlicza się, opr cz wlw, następujące dokumenty:

- pozwolenie na budowę,
- protokoły przekazania Terenu Budowy,

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

- protokoły z odbioru Rob t,

- Protokoły z narad i ustaleri'
_ korespondencję na budowie.
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Dokumenty budowy będą przechowywane

odp owi ed ni o zab ezP i ec zonY m.

Zagintęcie kt regokolwiek Z dokument w

przez Wykonawcę na Terenie Budowy w mleJscll

budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewtdzianej Prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą Zawsze dostępne

na Ży czenie Zamallłi aj ące go'

dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Og lne zasadY obmiaru Rob t

obmiar Rob t będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Rob t zgodnie z Dokumentacją

Projektową i Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych w Przedmlarze Rob t'

Obmiaru Rob t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie

obmierzanych Rob t i terminie obmiaru, co najmniej na Ż dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru obmiaru'

Jakikolwiek błąd lub przeo czenie (opuszczenie) v ilościach podanych w Pżedmiarze Rob t lub gdzie

indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukoriczenia

wszystkich Rob t. Błędne dane zostaną poprawlone wg instrtrkcji Inspektora Nadzoru na piśmie.

7.2. Zasady określania ilości Rob t i materiał w

Długości i odległości pomi ędzy wyszlzeg lnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo

wzdłtlŻlinii osiowej.

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robot nie wymagają tego inaczej, objętości będą

wyliczone w metrach sześciennych jako długoś pomnozona przez średni przekroj poprzeczny.

Ilości, kt re mają by obmierzone wagowo, będą wazone w tonach lub kilogramach zgodnie Z

wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Powierzchnie będą obliczane na podstawie pomiaru odległości wzdłlŻ osi bądz'tez krawędzi elementtr

oraz jego szerokości. W przypadkach powierzchni nieregularnych należy je podzieli na mniejsze

powierzchni e regularne, obliczyć powierzchnie cząstkowe i zsumować.

7 .3. IJrządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystki e lrządzenia i sprzęt pomiarowy, Stosowany w czasie obmiaru Rob, t będą zaakceptowane

przez Inspektora Naclzoru.

IJrządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarCzone przez Wykonawcę' JeŻeli ttrządzenia te lub sprzęt

wymagają bada atestujących to Wykonawca będzie posiarlać waŻne świadectwa legalizacli.

Wszystki e urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie' w całym

okresie trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
obmiary przeprowadzone zostaną przed częściowym lub koricowym odbiorem Rob t, a takŻe

w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Rob t.

obmiar Rob t zanika1ących przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

obmiar Rob t podlegających zakryciu przeprowadza się przerl ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w spos b zrozumiały

i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbior w Rob t

W za|eŻności od ustale odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają następującym

etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi Rob t zanikających i ulegających zakryciu,
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- odbiorowi częściowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancYjnemu.

8.2. odbi r Rob t zanikających i ulegających zakryciu
odbi r Rob t zanikających i ulegrr1ących zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości

wykonywanych Rob t, kt re w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

odbi r Rob t zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umozliwiającym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og lnego postępu Rob t.

Odbioru Rob t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowość danej częśct Rob t do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy

i jednoczesnym powiadomieniem lnspektora Nadzoru. odbi r będzie przeprowadzony niezwłocznie,

nie p źnlej jednak ntŻ w ciągu Ż dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy

i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakoś i iloś Rob t ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na ptldstawie dokument w

zawlerających komplet wynik w badari laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i uprzednimi ustaleniami.

8.3. odbi r częściowy Rob t

odbi r częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Rob t. odbioru częściowego

Rob t dokonuje się wg zasird jak przy odbiorze ostatecznym Rob t.

8,4. Odbi r ostateczny Rob t
8.4.I. Zasady odbioru ostatecznego Rob t

Odbi r ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob t w odniesieniu do

ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakoficzenie rob t oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie

o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

odbi r ostateczny Rob t nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia

potwierdzenia przez lnspektora Nadzoru zakoirczenia rob t i przyjęcta dokument w,

o kt rych mowa w Punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Rob t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej

na podstawie przedłożonych dokument w, wynik w badari i pomiar w' ocenie wizualnej oraz

zgodności wykonania rob t z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną.

W toku odbioru ostatecznego rob t komisja zapozna się z reakzacją ustale przyjętych

w trakcie odbior w rob t zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie

wykonania rob t uzupełniających i rob t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob t poprawkowych' Rob t uzupełniających

lub Rob t wykoirczeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru

ostatecznego Rob t.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych rob t w poszczeg lnych

asortymentach nleznaczrie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i Specyfikacją

Techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne

obiektu i bezpiecze stwo ruchu, komisja dokona potrąceri, oceniając pomniejszoną wartość

wykonywanych Rob t w stosunku do wymagair przyjętych w dokumentach Umowy'

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego rob t jest protok ł odbioru

ostatecznego rob t sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
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Do odbioru ostatec zne+oWykonawca jest zobowiązany przygotowa następujące dokumenty:

- szcze*ołowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe Z dokument w Umowy oraz

ew. uzupełniające lub zamienne),

- recepty i ustalenia technol ogiczne,

-DziennikiBudowyiRejestryobmiarw(oryginały),
- wyniki pomiar w kontrolny ch orazbada i oznacze laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacją

Techniczną i ew. PZJ,
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiał w zgodnie Ze

Specyfikacją Techn|Cznąi ew' PZJ,

W przypadku, gdy według komisji, Roboty pod wzglęrlem przygotowania dokumentacyjnego

nie będą gotowe clo odbioru ostatecz\e}o, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznagzy

ponowny termin oclbioru ostatecznego Rob t'

Wszystki e zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione

wg wzoru ustaloneg o przez Zamawiąącego'

Termin wykonania rob t poprawkowych i rob t uzupełniających wyznaczy komisja'

8.5. Odbi r pogwarancYjnY
odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Rob t związanych z usunięciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym'

odbior pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu zuwzględnieniem zasad

opisanych w punkcie 8.4 ,'Odbi r ostateczny Robot"'

9. PoDsTAwA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia og lne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez WykonawCę Zajednostkę obmiarową

ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Rob t'

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzglęclnia wszystkie czynności' wymagania i badania składa.|ące

się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w pkt. 9 Specyfikacji Technicznej i w Doktrmentacji

Projektowej.

Cena jednostkowa będzie obej mowa :

- robociznę bezpośrednią,

- wartoś zuŻytych materiał w wraz z kosztami ich zakupu,

- wartoś pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowaclzente sprzętu na Teren Budowy oraz

z powrotem, montaz i demontaŻna stanowisku pracy),

- koszty pośrednie, w skład kt rych wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracownik w

nadzoru i laboratorium, koszty lrządzenia i eksploatacji zaplecza buclowy (w tym doprowadzenie

energii i wody, budowa dr g dojazc1owych itp.), koszty dotyczące oznakowania Rob t, wydatki

dotycząCe bhp' usługi obce na rZeCZ budowy, opłaty za dzierŻawę placow i bocznic, ekspertyzy

c1otycz'ące wykonanych Robot, ubezpiec zen:.a oraz koszty zarządLr przedsiębiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne lyzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatkclw nrogących

wystąpić w czasie rea|izacji Rob t i w okresie gwarancyJnym'

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami'

Do cen jednostkowych nie nalezy wTiczac podatku vAT.
Cena jednostkowa Zaproponowana przez Wykonawcę Za daną pozycję w Przedmiarze Rob t -jest

ostateczna i wyklu cza moŻlrwoś Żądantadodatkow ej zapłaty za wykonanie Rob t objętych tą pozycją

przedmiarową.
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9.2. Warunki umowy i wymagania og lne DM.00.00.00
Koszt dostosowania się do wymagari warunk w Umowy i wymaga og lnych zawartych

w DM'00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczeg- lnione
w Przedmiarze Rob t i powinien być uwzględniony w Wynagrodzeniu Umownym.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazd wlprzejazd w t urządzen organtzacji ruchu obejmuje:
- w przypadku zmian wprowadzonych do otrzymanego projektu organizacji ruchu na czas

prowadzonych Rob t - opracowanie oraz uzgodnienle'ZZamawlającym i odpowiednimi instytucjami
nowego projektu organizacji ruchu na czas trwania Rob t, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Zamawta1ącemu i wprowadzaniem dalszych zm7ar i uzgodnien wynikających z postępu Rob t,

- ustawienie tymczitsowego oznakowania i oświetlenia zgodnie Z wymaganiami bezpteczefrstwa
ruchu,

- opłaty l dzierŻawy teren u,

- przy gotowanie terenu,

- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnik w, krawęznik w, barier, oznakowan
i drenazu,

- tymczas ow ą przebudowę urządzen obcych'
Koszt utrzymania objazd wlprzejazd w i organizacji ruchu obejmuje:
- oczyszczanle, przestawienie, przykłycte i usunięcie tymczasowych oznakowati pionowych,

poziomych, barier i świateł,

- utrzymanie płynności ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazd wlprzelazd w i organizacji ruchu obejmuje:

- usunięcie wbudowanych Materiał w i oznakowanla,
- doprowadzenie Terenu bLrdowy do stanu pierwotnego.

IO. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca I994r. _ Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz' 414 wrru z p źn' zm.)'
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca ŻooŻr. w sprawie dziennika budowy' montażu

i rozbi rki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpiecze stwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. l08, poz. 953 wtazzp źn. zm.).

Ustawa z dnia 2l marca l985r' o drogach publicznych (Dz. U. z Żoo7 , Nr 19, poz. II5 wraz z p źn' zm.)'
Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunk w technicznych, jakim powinny

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430 wraz z p źn. zm')'
Rozporządzenie Ministra lnfrastruktury z dnia Ż września Żoo4 r. w sprawie szczeg łowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202' poz. 2o7Ż wraz z p źn- zrn.\.
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D.04.04.02. PODBUDOWA ORAZ NAWIERZCHNIA
STABILIZOWANEGO MECHANIC ZNIE

- podbudowy Z kruszywa łamanego 3l,5l63mm stabilizowanego

- llawierz chnt zkruszywa łamanego 0/3l,5mm stabilizowanego

KRUSZYWA ŁAMANEGo

1. WSTEP
1.1. Informacje og lne

Przedmiotem niniejszej STWiORB Są wymagania dotyczące wykonania i odbiortr Robot związanych

z wykonaniem podbudo wy oraznawierzchnt zkruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie dla

zadanta:,,Remont drogi dojazdowej do p l w miejscowości Chrzan w nr ewid 218 od km 0+000

do km 0+205, nr ewid 118 od km 0+000 do km 0+370".

t.2. Zakres stosow ania Spe cyfikacj i Technicznej

Specyfikacje Tech niczne stanowią częśc Dokumentacjt Przetargowej i na\eży je stosowa w zlecaniu

t realizacji Rob t opisanych w podpunkcie I' l'

l.3. Zakres Rob t objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej

związanych z wykonaniem:

stanowią wymagania dotyczące Rob t

mechanicznie gr. lOcm i l5cm;

mechanicznie grub. 5cm.

1.4. określenia podstawowe

l.4.l. Stabilizacja mechanic Zna _ proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczen|U

kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotności optymalnej'

Pozostałe określenia Są zgodne Z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w Specyfikacji DM.00.00.00. ,,wymagania og lne" l '4'

1.5. og lne wymagania dotyczące Rob t
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoś wykonania Rob t, ich zgodnoś zDokumentac1ą

Projektową, STWioRB i poleceniami Inspektora. og lne wymagania dotyczące Rob t podano w

STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania og lne" p' l'5'

2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania og lne

og lne wymagania dotyczące materiał w

,,Wymagania og lne'' p. Ż-

podano w Specyfikacji Technicznej DM'00'00'00'

2.2. Kruszywo
Materiałem do wykonania podbudowy i nawierzchnl Z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie powinno by kruszywo łamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub

kamieni narzutowych i otoczak w albo ziaren żwiru większych od Smm. Kruszywo powinno by

j ednorod ne, bez domieszek gli ny \ zanieczy szczen obcych'

Ż.Ż. l . IJ ziarnienie kruszywa
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnieltia kruszyw przeznaczollych na warstwy podbudowy i nawierzchni wykonywanych
rrretodą stabilizacj i nrecharri cznej

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie przebiegać od dolnej do g rnej krzywej
granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymlar ndwięksZego ziarna kruszywa nie moze
przekraczać 2l3 grubości warstwy układanej jednorazowo' Frakcje kruszywa przechodzące
przez sito 0,075mm nie powinny Stanowić więcej ntŻ 65vo frakcjt przechod zącej przez stto
0,5mm.

2.Ż.2. Właściwości krus ZywL|

Kruszywo powinno spełniac wymagania określone w ponizszej tablicy t.

Tablica 1' WłaŚciwości kluszywa
Lp. Właściwości Wymagania

I ZawarIosc ziarn mrriejszychniŻ 0,075 mrn, nie więcej niż 2-l0Vo
2 Zawartosc nadziarna, nie więcej niz 57o
1) ZawartoŚć Z7ateł niefclremnych, nie więcej niŻ: 35Vo

4 Zawartośc zatrieczyszczen orgatricznych, nie więcej niż IVo

5 Wskaznik pias ko wy po pięciokrotnyn zagę szczeniu 30 - "70 Vo

6 Scieralnośc w bębnie Los Angeles:
a) całkowita po pełnej liczbie obrot w' nie więcej rriz

b) po ll5ltczby obrotciw, w stosunku do ubytk w nrasy po pełnej liczbie obrot w' nie
więcej niż

35Vo

307o

l Nasiąkliwość, nie więcej rriz 3Va

8 Mrozoodpornclśc, ubytek masy po 25 cyklach zamraŻanta, nie więcej niz 57o

9 Zawartosc zwlązk w siarki w przeltczeniu na So.j, nie więcej niz 1

2.3. Woda
Nalezy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-EN 1008:2004. Dla pitnej wody wodociągowej

wymaga nie określa się.

2.4. Źr dla materi ał w
Wszystkie materiały aŻyte do budowy powinny pochodzić tylko Ze źr deł uzgodnionych

t zatwterdzonych przez Inspektora Nadzoru.
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Żr dła materiał w powinny by wybrane przez WykonawCę z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem

Rob t' Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wyniki badari laboratoryjnych łącznte

z projektowaną krzywą uziarnienia i reprezentatywne pr bki materiał w.

Materiały Z Zaproponowanego przez Wykonawcę źr dła będą zaakceptowane dowbuclowania przez

Inspektora Nadzoru, jezeli dostarczone przez Wykonawcę wyniki badari laboratoryjnych i ewentualne

wyniki bada laboratoryjnych prowadzonych przez Inspektora Nadzoru wykaŻą zgodność cech

materiałowych Z wymaganiami.

Zatwierdzan|e źr dła materiał w nie oZnaCZu Że wszystkie materiały Z tego źr dła będą przez

Inspektora Nadzoru dopuszCzone do wbudowania. Materiały, kt re nie spełniają wymagan zostaną

odrzucone.

3. SPRZET
3.1. Wymagania og lne

og lne wymagania dotyczące Sprzętu podano w Specyfikacji DM.00'00.00. ''Wymagania og lne'' p.3.

3.2. Sprzęt do wykonania podbudowy i nawierzchni z kruszywa łamanego

Do wykonania podbudowy i nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanych mechanicznte naleŻy

stosowa :

- r wniarki lub układarki do rozkładania ktuszywa,

- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do Zagęsz:Zania, zaś do miejsc trudno

dostępny ch zagęszczarkt płytowe, ubr1aki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania og lne

og lne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00.

"Wymagania og lne" p.4.

4.2. T ransport kruszywa
Kruszyw a można przewozi dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 1e przed

Zanleczyszczenl,em, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE RoBÓT
5.1. Og lne zasady wykonania Rob t

Og lne zasady wykonania Rob t podano w Specyfikacji DM.00.00.00. "Wymagania og lne" p.5.

5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoze pod podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie stanowi odpowiednio

przygotowana warstwa istniejącej nawierzchni.

Jeże|t podłoże wykazuje jakiekolwiek wady to powinny by one ustlnięte według zasad akceptowanych

przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa o uziarnieniu zgodnym Z projektowaną krzywą uziarnienia i wilgotności

optymalnej należy wytwarza w mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej

mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności materiału nie dopuszcza się

wytwarzania mieszankt przez mieszanie poszcze1 lnych frakcji na drodze. Mieszanka po

wyprodukowaniu powinna być od raTJ transportowana na miejsce wbudowania w spos b

przec i wd ziałający segregacj i i n adm i ernemu wysychan i u.
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5.4. Rozkładanie mieszanki kruszywa
Podbudowit i nawierzchnia powinny byÓ wytyczone w Spos b umozliwiający jej wykonanie zgodnie

z Dokumentacją Projektową lub według za|ecen Inspektora Nadzorl z tolerancjami określonymi

w niniej szej Specyfikacj i.

Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania warstw powinny być wcześniej, odpowiednio zamocowane

i utrzymywane w czasie rob t przez Wykonawcę. Rozmieszczenle palik w lub szpilek powinno

umozliwiac naciągnięcie sznurk w lub linek do wytyczenla Robot i nie powinno być większeniŻco
10m.

Mieszanka kruszywa powinna byc rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej aby jej

ostateczna grubość po zagęszczenla była r wna grubości projektowanej. Grubość pojedynczo

układanej warstwy nie moze przekacza 30cm po ZagęSZCzenIU. Warstwy kruszywa powinny by

rozkładane w spos b zapewniający osiągnięcie wymaganych spadk w i rzędnych wysokościowych'

Kruszywo w miejscach, w kt rych widoczna jest j.go segregacja powinno byc przed Zagęszczeniem

zastąpione materiałem o odpowiednich właściwościach.

5.5. Zagęszczanie kruszywa
Natychmiast po koircowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa naleŻy przystąpi do jej zagęszczenla

przez wałowanie. Wałowanie powinno postępować stopniowo od dolnej do g rnej krawędzi warstwy

przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nier wności lub zagłębienia powstałe w czasie

Zagęszczirnia powinny być wyr wnane pTZeZ spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie

materiału , aŻ do otrzymania r wnej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walc w podbudowa

i nawierzchnia powinna byc zagęszczone zagęszczarkami płytowymi, małymi walcami wibracyjnymi

lub ubijakami mechanic znymr.

Zagęszczenie nalezy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika Zagęszczenua podbudowy i nawierzchni

nie mniejSzego od 1,0 według pr by Proctora. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas Zagęszczanla

powinna odpowiadac wilgotności optymalnej, określonej według pr by Proctora, zgodnie z PN-B-
04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zosta osuszony przez mieszanie

i napowietrzante. JeŻeLl wilgotnośc mieszanki kruszywa jest nlŻsza od optymalnej o Żva jej wartości,

mieszanka powinnabyc zwtlŻona określoną ilością wody i rownomiernie wymieszana' W przypadku,

gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższtt od optymalnej o Zvo jej wartości, mieszankę należy

osuszyć.

5.6. IJtrzymanie warstwy kruszywa
Wykonawca zobowtązany jest do przeprowadzenia bteŻących napraw podbudowy i nawierzchnt

uszkodzonych poprzęZ ruch budowlany, juk r wnleż wskutek oddziaływania czynnik w

atmosferycznych, takich jak opady deszczu' śniegu lmroz.

Wykonawca zobowląZany jest wstrzymal ruch budowlany po okresie intensywnych opad w deszczu,

jeŻe\l wystąpi mozliwość uszkodZenl'a wykonanej warstwy kruszywa.

6. KONTROLA JAKoŚCI RoBoT
6.1. og lne zasady kontroli jakości

Zasady og lne kontroli jakości Rob t podano

6.2. Badania przed przystąpieniem do Rob t

Przed przystąpieniem do Rob t Wykonawca

wykonania Rob t i przedstawi wyniki

materiał w. Badania te powinny obejmować

w Specyfikacji DM.00.00.00. ,,Wymagania og lne" p.6.

powinien wykona badania kruszyw przeznaczonych do

tych badari Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji

wszystkie właściwości określone w p.2.
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6.3. Badania w czasie Rob t

Częstotliwość bada kontrolnych w czasie Rob t przy wykonaniu podbudowy i nawierzchni z kruszyw

łamanych stabilizowanych mechanicznie podano w tablicy 2-

Tablica 2. Częstotliwość badan korttl'olnych w czasie rob t pl'zy wykollywarriu wal'stwy z kruszyw

stabi li zowanych mechani czni e

Lp. Wyszczeg lnienie bada

Częstotliwoś bada

Minimalna hczba
badari na dziennej

działce roboczej

Maksymalna
powierzchnia
warstwy
przypadająca na

jedno badanie
(-)

I Uziarnienie mieszanki
Ż.- r00

Ż Wilgotnoś mieszanki
aJ Zagęszczenie warstwy 2 pr bki na 1000 m'

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. l , pkt 2'Ż.Ż'
dla każdej partii kruszywa i przy

każdej zmianie kruszywa

6.3.1. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno by zgodne Z wymaganiami podanymi w pkt 2.Ż.

Pr bki naleŻy pobierac w spos b losowy, z rozłożonej warstwy, przed 1ej za}ęszczeniem.

Wyniki badari powinny być na bteŻąco przekazywane Inspektora Nadzoru.

6.3.Ż. Wilgotnoś mieszanki
Wilgotność mieszanki powinna odpowiada wilgotności'optymalnej, określonej według pr by

Proctora, zgodnie Z PN-B-0448l (metoda II), z tolerancją +l07a -Żovo jej wartości.

Wilgotnoś należy określić według PN-B-061l4-l7 -

6.3 .3 . Zagęszczenie krtrs zyw a

Zagęszczenie kazdej warstwy powinno odbywa się aŻ do osiągnięcia wymaganego wskaznika

Zagęszczenia 15.

Wskaźnik za1ęszczenia nalezy Sprawdzac zgodnie z pkt.5.5. wprzypadku' gdy wykonanie

badania jest niemozliwe, kontrolę zagęszczenia naleŻy oprzec na metodzie obciąŻeil

płytowych, wg Instrukcji Badari Podłoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych -
GDDP l998 (częś 2 załącznik) i PN-S -oŻŻO5: 1998, i nie rzadziej niŻ raz na 500m2.

Zagęszczenie naleŻy uznać za prawidłowe, gdy wskaznik odkształcenia Ig jako stosunek

wt rnego modułu Ez do pierwotnego modułu odkształcenia E1' jest nie większy od Ż,2 dla

każdej warstwy konstrukcyjnej kruszywa.

E' .c )
Et

6.3 .4. Właści wości krus zyw a

Badania kruszywa powinny obejmowa ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt Ż.Ż.2.

Pr bki do bada pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w spos b losowy

w obecności Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania wykonanej warstwY
Częstotliwość i zakres bada i pomiar w wykonanej warstwy podbudowy i nawierzchnt z kruszywa

stabilizowanego mechanicznie przedstawiono w tablicy 3.

Tablica 3. Częstotliwośc i zakres badari i ponliar w wykollarrej wal'Stwy podbudowy i nawiel'zchlli z kruszywa

stabi li zowanego mechanicznie



Lp.
Wyszczeg lnienre

badafr i pomiar w
Minimalna częstotliwość bada/r i pomiar w

1 Grubość warstwy

Podczas budowy:
-w 3 punktach na kazdej dziennej działce roboczej lecznte

rzadziej ntŻ 1na l00 m2

Przed odbiorem:

- w 3 punktach,lecz nte rzadziej niŻraz na 1000 m2

2
Nośność i zagęszczenie wg

obciąŻen płytowych
Raz na 500 m2

1J Szerokoś co 50m
4 R wność podłuzna Łatą 4-metrową co 20 m
5 R wność poprzeczna Łatą 2-metrową co 20m
6 Spadki poprzecznex) Łatą 2-metrową co 20m
l
8

Rzędne
Ukształtowanie osi w planie

co50m

'k) dodatkowe
gł wnych
środku i na

pomiary spadk w poprzecznych
łuk w poziomych: na początku i
kot'rcu kazdego łuku poziomego'

i ukształtowania osi w plarrie naleŻy wykonać w punktach
na koncu kaŻdej krzywej przejściowej oraz na początku, w

6.4.I. Grubość warstwy
Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyc natychmiast po jej Zagęszczeniu co najmniej

w trzech losowo wybranych punktach na każdej dziennej działce roboczej i nie rzadzie1 ntŻ
w jednym punkcie na każde 500m2 podbudowy i nawierzchni. Bezpośrednio przed odbiorem
należy wykonać pomiary grubości warstwy co najmniej w trzech punktach,lecz nie rzadziej
niżrazna l000m2.

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości warstw nie powinny przekraczaÓ..
- dla nawierzchni + lOa/o,

- dla podbudowy + IOEI, -l5Vo.

6 .4.2. No śno ść l zLlgęszczenie warstw wg obcią żen pły towych
Nalezy wykonać pomiirry nośności podbudowy i nawierzchni z kruszywa, wg metody obciążen

płytowych, zgodnie z PN-S -02205, załączntk B. obciąŻenia naleŻy wykonać nie rzadziej niŻ
rLrz nLL 1000m2.

Podbudowa i nawierzchnia powinny spełniać wymagania dotyczące nośności podane poniżej
w tablicy 4 lub określone w Dokumentacji Projektowej.

Tablica 4. Cechy warstwy

Warstwa
z kruszywa o

wskazniku
wrr.,, 111e

mnleJSZym

ntŻ, vo

Wymagar-re cechy warstwy

Wskaznik
ZagęsZcZenla

Is nie

mniejszy niz

Maksymalne ugięcie
spręzyste pod kołem' Dffi

Minimalny moduł
odkształcenia mierzony płytą

o średnicy 30 cm, MPa

40 kN s0 kN od

plerwszego
obciązenia

Er

od drugiego

obciązenia E2

60

80

IŻo

1,0

1,0

1.03

1,40

r,25

1.10

1,60

1,40

t.20

60

80

100

r20
140

180
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Zagęszczenie warstwy z kruszyw a naleŻy uznać za prawidłowe wtedy, gdy stosunek wt rnego

modułu odkształcenlaEŻ do pierwotnego modułu odkształcenia E,l, mierzony przy użyciu

płyty o średnicy 3Ocm, jest nie większy od Ż,Ż:

F'ŻlE 1 < Ż,Ż

6.4.3. Pomiary cech geometry czny ch

6.4.3.l . Rownoś warstwy
Nier wności podłuŻne naleŻy mierzyc łatą 4-metrową zgodnle z normą BN-68/893l-

04, z częstotliwością podaną w tablicy w p.6.4. Nier wności poprzeczne nalezy

mierzyć 2-metrow ąłatą z częstotliwością jw.

Nier wności nie powinny przekraczać:

- lOmm dla nawierzchni.

- 20mm dla podbudowy.

6.4.3.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne należy mierzyć Za pomocą

z częstotliwością podaną w tablicy w p. 6.4. Spadki

z dokumentacj ą projektow ą z tolerancją +Q,5E.

6.4.3.3' Rzędne wysokościowe
Rzędne naleŻy sprawdza co 50m. R Źnice między rzędnymi wykonanymi i

projektowanymi nie powinny przekraczac od +l do -2 cm.

6.4.3.4. Ukształtowanie osi

Ukształtowanie osi należy sprawdzi w punktach gł wnych trasy i innych

dodatkowych, rozmieszczonych nie rzadziel niz co 5Orn.

oś w planie nie moze byc przesunięta w stosunktr do osi projektowanej o więcej niż

5cm w kazdym punkcie na całej długości

6.4.3.5. Szerokość warstwy
Szerokośc na\eŻy sprawdzić co 50m. Szerokoś warstwy nie może r żnic się od

szerokości projektowanej o więcej ntŻł 5 cm.

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami
6.5.l. Niewłaściwe uziarnienie i właściwości kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spełniające wymagari dotyczących uziarnienia i właściwości podanych

w odpowiednich punktach niniejszej Specyfikacji, zostaną odrzucone. JeŻęlj kruszywa' nie

spełniające tych wymaga zostały wbudowane to będą, na polecenie Inspektora Na'dzortt'

wymienione przez Wykonawcę na właściwe, na koszt Wykonawcy i bez jakichkolwiek

dodatkowych koszt w poniesionych przez Zamawiąącego.

6.5 .2. Niewłaściwe cechy geometry CZne

Wszystkie powierzchnie' kt re wykaztrją większe odchylenia cech geometrycznych od

określonych w p' 6.4.3. powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do

głębokości co najmniej lOcm, wyrownanie i powtorne Zagęszczenie. Dodanie nowego

materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczaIne.

6.5.3. Niewłaściwa grubość

Przecl odbiorem Wykonawca sprawdzi gruboś warstw w obecności Inspektora Nadzoru'

z częstotliwością podaną w tablicy w p. 6.4. Przynajmniej w 50o/o otwor w gruboś warstw

powinna być co najmniej r wna projektowanej, a w zadnym otworze niedomiar grubości nie

moŻe być większy od l07o (nawierzchnia) lub l57o (podbudowa).

Jeżeli warunek ten nie jest spełniony Wykonawca wykona' na własny koszt, w obecności

Inspektora Nadzoru, dodatkowe otwory w celu identyfikacji powierzchni wadliwych

pod względem grubości.

2-metrowej łaty i poziomicy
poprzeczne powinny być zgodne
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Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona
naprawę warstwy. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych Rob t

nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości, wg wyŻej podanych zasad ner koszt Wykonawcy.
6.5 .4. Niewłaśc Iw e Zagęszczenle

Do odbioru Zagęszczenla Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie
wynik w badat'r wskaznika Zagęsz:'Zenla, wraz z wartościami średnimi dla całego odbieranego
odcinka, wykonane na podstawie bleŻące1 kontroli Zagęszczenia.

Na odcinkach nie spelniających wymaga co do zagęszczenla naleŻy materiał spulchnić
i Roboty powt rzyć w spos b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.5.5. Niewłaściwa nośność

JeŻelt nośność będzie mniejsza od wymaganej to Wykonawca wykona wszelkie Roboty
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zlecone pruez Inspektora Nadzoru, na własny
koszt.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Og lne zasady obmiaru Rob t

Og lne zasady obmiaru Rob t podano w Specyfikacji DM.00.00.00. "Wymagania og lne" pkt.7.

7 .2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy [m2], wykonanej podbudowy i nawierzchni jako warstwy

konstrukcji Z kruszywa łamanego o grubościach oraz uziarnieniu określonych w Dokumentacji
Projektowej i podanych w p. 1.3.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Og lne zasady odbioru Rob t

odbi r podbudowy i nawierzchnt dokonywany jest nir zasadach odbioru Rob t zantkających
i ulegających zakryciu ora'Z na zasadach odbioru częściowego i koricowego określonych w
Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. "Wymagania og lne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. og lne ustalenia dotyczące podstaw płatnoŚci

og lne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00.
"Wymagania og lne" p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena l metra kwadratowego lmZ) wykonania podbudowy i nawierzchnt Z kruszywa łamanego

w rozr Żnieniu na grubości i uziarnienia obejmuje:

- prace porruarowe;

- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoza;

- przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z recepturą;

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- rozłoŻenie mieszanki ;

- Zagęszczenle tozłoŻonej warstwy o określonej grubości;

- przeprowadzenie pomiar w i badafr określonych w Specyfikacji Techmcznej;
- ttrzymanie warstwy w czasie Rob t.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-EN I3Ż4Ż:20o4 Kruszywa do niezwtązanych i związanych hydraulicznie materiał w

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania pr bek gruntu
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3. PN-B-067l4-l2Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie zawartości zanieczyszczen obcych

4. PN-EN g33-l :2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. oznaczanle składu ziarnowego.

Metoda przesiewania

5. PN-B-061l4-l6 Kruszywa mineralne. Badania' oznaczanie kształtu ziarn

6. PN-B - 061 l 4 - l 1 Krttszywa m i n eral ne. B adani a. ozn ac zanie wi l gotn ości

7. PN-B-06] l4-l8 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości

8. PN-B-061l4-lg Kruszywa mineralne. Baclania. oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią

9. PN-B- 061 l4-Ż6 Kruszywa mineralne. Badania. ozna Czan:.e zawartoś ci zanieczyszczen organicznych

l0. PN-B -061l4-28 Kruszywa mineralne. Badanta. oznaczanie zawartości siarki metodą bromową

I l. pN-B -O6i l4-31 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

l 2. PN-B -061 l4-39 Kruszywa mineralne. Badan ta. oznaczanle rozpadu Żelazawego

l3. PN-B -061|4-4Ż Kruszywa mineralne. Badania. oznaCzanle ścieralności w bębnie Los Angeles

l4. BN-64l893l -0l Drogi samochodowe. oznaczanie wskaźnika piaskowego

|5 PN-S-oŻ2O5:l998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

l6' BN-68/893l -04 Drogi samochodowe. Pomiar r wności nawierzchni planografem l łatą

l7. BN-70i893l -06 Drogi samochodowe. Pomiar ugię podatnych ugięciomierzem belkowym

l 8. BN-7 1 l 893 l _ l 2 oznaczanie wskaźn i k a Zagęszczenla gruntu

l9' Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i p łsztywnych, IBDiM - Warszawa l99] .

20. Instrukcji Badari Podłoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych - GDDP l998 (częsc Ż

załączntk)


