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DM.00.00.00. WYMAGANIA oGÓLNE

1. WSTEP
1.1. Informacje ogólne

Specyfikacja Techniczna DM'00'00.00 - Wymagania ogólne odnosi się do wymagań technicznych

dotyczącychwykonania i odbioru Robót dla zadań:

- Remont drogi gminnej nr 361005T Wójeczka ''Zbiorniki'' od km 0+000 do km 0+678,

- Remont drogi gminnej Wójcza ,,Plebanka'' nr 361073T od km 0+000 do km 0+945,

- Remont drogi gminnej nr 361008T Chrzanów przezwieś od km 0+000 do km 0+680.

I.2. Zakr es stosowa nia S pecyfi ka cj i Techn icznej

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu

i rcalizacji Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objęĘch Specyfikacją Techniczną
1.3. l. Wyrnagania ogó|ne

Ustalęnia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót

obj ętych szczegółowymi sp ecyfi kacj ami t echn ic zny mi.

I.3.2. Zgodność z wymaganiami
Specyfikacje Technicznę zgodne są z Wmaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzęśnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakesu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

oraz programu funkcjona1no-uzy.tkowego'' (Dz. U. Nr 202' poz.2072 wrazzpóźn. zm.).

1.4. określenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniŻej okeślenia naIeŻy rorumieć w kaŹdym

przypadku następuj ąco :

l.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany nie będący budynkiem' stanowiący całość techniczno-
ury'tkową (drogę) albo j"go część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub

technologiczny (obiek1 mostowy, korpus z|emny, węzeł).

|.4'2.Droga - uydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych

wraz Z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem

ruchtt.

1.4.3. Droga tymczasowa (montazowa) - droga przygotowana specjalnie, przeznaczona do ruchu

pojazdów obsługujących prowadzących i obsługujących Roboty w czasie ich wykonania'

przewidziana do usuńęcia po ich zakończentu.

1.4.4. Objazd tymczasowy droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrrymana do

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

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

słuzący do notowania wydarzen zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego,

rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji

technicznej pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i Proj ektantem.

1.4'6. Inspektor Nadzoru - osoba wznaczona przez Zamawiającego' upowazniona donadzorowania

robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót.

1.4.7.Kierownik budowy - osoba .vq1znaczona przez Wykonawcę' upowazniona do kierowania

robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Robót'

l .4. 8. Jezdnia - część korony dr ogi przeznaczona do ruchu poj azdów.

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

i pasami dzielącymi jezdnie.

l .4. 10. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
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l.4.1l. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi iskarpami
rowów.

l.4.12. Rejestr obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumęrowanymi stronami

słuŻący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie v,y|iczeń,

szkiców i ew. dodatkowych załączntków. Wpisy w Rejestrze obmiaru podlegają potwierdzeniu

przez Inspektora Nadzoru.
I.4.I3. Laboratorium - drogowe i/lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez

Zamawtającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prob związanych z oceną

jakości materiałów oraz Robót.

l.4.|4' MateriĄ - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót' zgodne z Dokumentacją

Projek1ową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

l.4.l5.Kory.to - element ufortnowany w korpusie drogowyrn w celu ułoŻęnia w nim konstrukcji

nawierzchni.

1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuŻących do przejmowanta irozl<ładarua obciąŻeh

od ruchu na podłoze gruntowe izapewniających dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaĘwaniu

ruchu i czynników atmosferycznych.

b) Podbudowa - dolna część nawierzchni sluŻąca do przenoszenia obciąŻen od ruchu na

podłoŻe. Podbudowa możę Się składać z podbudowy zasadniczej i podbudowy

pomocniczej.

c) Podbudowa zasadntcza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji

nawierzchni. Moze składaó się z jednej lub dwóch warstw'

d) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnycĘ

funkcje zabezpieczenia nawierzclrni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek

podłoŻa' Moze zawierać warstwę mrozochrorura, odsączającą lub odcinającą.

e) Warstwa mrozochronna - warstwa, której glównym zadaniem jest ochrona nawierzchni

przed skutkarrtl działania mlozu.

l.4.|7.Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekoju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.l8. Pas drogowy - wydzielony liniarni rozgrarucza1ącymi pas terenu przeznaczol7y do umieszczania

w nim drogi oraz drzew t kzewów. Pas drogowy może również obejmować tęren

przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeh choniących ludzi i środowisko przed

uciązliwościarni powodowanymi pr zez ruch na dr o dze.

1.4.19. Pobocze - część, korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzynywania się pojazdów'

umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, sŁuŻąca

jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.20.Po1ecenie Inspek1ora Nadzoru - wszęlkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora

Nadzoru' w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacjt Robót lub innych spraw

zw iązany ch z pr ow adzeni em budowy.

l.5. ogólne wymagania doĘczące Robót.
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodnośó z Dokumentacją

Proj ektową, Specyfi kacj ą Techniczną i poleceniami lnspek1ora Nadzoru.

l.5.1. Przekazanie Teręnu Budowy.
Zamawiający w terminię określonym w umowie przekaŻe Wykonawcy Teren Budowy wraz Ze

wszystkimi Wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację punktów

głównych trasy oruzreperów, Dziennik Budowy i Rejestr obmiaru Robót oraz Dokumentację

Projektową i komplet Specyfi kacj i Technicznych.

1 .5.2. Dokumentacja Proj eklowa



S ne cyfi kac i a Tec hnic:na DM. 0 0. 0 0. 0 0.

Dokumentacja Projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem

podanym w Warunkach umowy.

|.5.3.Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną

W przypadku rozbiezności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca

kolejność ich ważności:

- Specyfikacje Techniczne,

- Dokumentacja Proj elctowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Przetargowej,

a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona

odpowiednich zmian lń poprawek.

Przedmiar Robót stanowiący część Dokumentacji Przetargowej nie jest wiąŻący co do zakesu
oraz ilości Robót, stanowi jedynie dokument pomocniczy słtlżący wycenie Robót.

Wykonawca sporządza1ąc wycenę Robót ma obowiązek opierać się na Specyfikacjach

Technicznych, Dokumentacji Projeldowej oraz przeprowadzonej wizji Terenu Budowy.

W przypadku rozbieżności, opis łymiarów ważniejszy jest od odczy'tu ze skali rysuŃów.
Wszystkie uykonane Roboty i dostarczone materiaĘ będą zgodne z Dokumentacją Projektową

i Specyfi kację Techniczną.

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uwaŻane Za

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału

tolerancji. Cechy materiałów i elemęntów budowli muSZą być jednorodne i wykazywać bliską

zgodność z okeślonymi wymaganiami, a rczrzliy tych cech nie mogą przeWaczać

dopuszczalne go pr zedztaŁl tolerancj i.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową
lrrb Specyfikacją Techniczną t wpłynie to na nie zadawalającą jakość elementu budowli, to
takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a wykonane Roboty tozebrane na kosŹ
Wykonawcy.

1 . 5. 4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okesie
trwania realizacji robót aŻ do zakonczęnia i odbioru końcowego Robót.

W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz będzte obsfugiwał

wszystkie tymczasowe wządzenia zabezpiecza1ące takie jak:. zapory, światła ostrzegawcze'

sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy zapór i znaków,

nieodzownych ze względów bezpieczeństwa.

Wszystkie znaki' zapory i inne lrządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora

Nadzoru. Kosń zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,

Że zawiera się w kwocie Wynagrodzenia Umownego'

l.5.5. ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca ma obowiązek znac i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okesie trwania budowy oraz wykańczania Robót Wykonawca będzie:

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

- podejmować wszelkie uzasadnione koki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze

skazenia, hałasu lub innych przyczyn powstaĘch w następstwie jego sposobu działarua.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

- lokalizację baz, warsńatów, magazynóW składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
- środki ostrozności i zabezpieczenia przed:

- zarueczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lLń substancjami toksycznymi,
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- zanleczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

- mozliwością powstania poŻaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz będzie utrzymywać

spfawny sprzęt przeciwpozarowy, wynugany przez odpowiednie przepisy' na terenię baz

produkcyjnych, w pomieszczęniach biurowycĘ nrieszkalnych i magazynach a takŻe

w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednini przepisami

i zabezpteczone przed dostępern osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŻarem wywołanynr
jako rezultat reaIizacji Robót albo przez personel Wykonawcy'

1'5'7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwĄ są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza się llŻycia nateriałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęzeniu

większyrn od dopuszczalnego, okeślonego odpowi ednirni przepisami.

Wszelkie materiaĘ odpadowe uż1'te do Robót będą miaĘ świadectwa dopuszczenia, wydane

prZęZ uprawnioną jednostkę, jednoznacznie okr'eślające brak szkodliwego oddziaływania tych

materiałów na środowisko.

MaterlaĘ, k1óre są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasię Robót' a po zakończeniu Robót ich

szkodliwość zan1ka (np. materiaĘ pylaste) mogą być ufie pod warunkiem przestrzegania

wymagań technologicznych ich wbudowania. IeŻeli wymagają tego odpowiednie przepisy

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŻycie tych materiałów od właściwych organów

administracji państwowej.

JeŻeli Wykonawca uĘł materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami' a ich
uĘcie spowodowało jakiekolwiek zagroŻenie środowiska, to konsekwencje tego ponosi

ZamawiĄący.
l.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

Ęch urządzeń potwierdzerrie inforrnacji dostarczonych nru przez Zanawiającego w ramach

planu ich lokalizacji' Wykonawca zapewni właściwe oznaczęnte i zabezpieczerrie przed

uszkodzeniern tych instalacji iurządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest urnieŚcić w swoirn harmonogramie rezerwę czasową dla

wszelkiego rodzaju Robót, które rnają być wykonarre w zakesie prze)oŻenia instalacji

i urządzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadorniÓ lnspek1ora Nadzoru oraz władzę

lokalne o zamiarzę rozpoczęcia Robót. o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władzę 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 zięmi i urządzen podziemnyclr wykazanych

w dokumentach dostarczonych m u pr zez Zamawiaj ącego'
l.5.9. ograniczenle obciązen osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograntczeń obciązenia na oś przy transporcie

materiałów i wyposazenia na i Z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od

wladz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kazdym

takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmiernę

obciązenie osiowe ńe będą dopuszczone na świezo ukończony fragment budowy w obrębie

Terenu Budowy i Wykonawc a będzle odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami lnspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczetstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących

bezpieczenstwa i higienY PracY.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbaÓ, aby personel nie wykonywał pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich

wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie vządzenia zabezpieczające, socjalne oraz

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony Życiai zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego'

|Jzna1e się, ze wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w kwocie Wynagrodzenia Umownego.

1.5' l l. ochr'ona i utrzymanie Robót

Wykonawca będzie odpowiedzia\ny za ochronę Robót i za wszelkie materiaĘ iurządzenia

uŻywane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daĘ wydania potwierdzenia Zakonczenia przez

Inspektora Nadzoru.

Wykonawca będzie utrrymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno

być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym

stanie przez caĘ czas, do momentu odbioru końcowego.

Jeśli Wykonawca W jakimkolwiek czasie zaniedba ltrzymanie, to na polecenie lnspektora

Nadzoru 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 w1tyczne, kóre 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

urządze1 lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich

działaniacĘ przedstawiając kopie zezwolen i inne odnośne dokumenty.

1.5.13. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, lnonety, przedmioty wartoŚciowe, budowle oraz inne pozostałości

o znaczenil geologicznym lub archeologicznym odkyte na terenie budowy będą uwaŻane za

własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspek1ora Nadzoru

oraz odpowiednie insty.tucje i postępować zgodnie z ich poleceniami. Jezeli w wyniku tych

poleceń Wykonawca poniesie kosŹy i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Zamawiający

moze dokonać wydłuzenie czasu wykonania robót i/lub zwiększenia kwoty Wynagrodzenia

Umownego.

2. MATERIAŁY
2.I. Żródła uryskania materiałów

Co najmniej na dwa tygodnie przed zap|anowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów

ptzeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego

źródła w1twarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwabadan

laboratoryjny ch oraz próbki do zatwier dzenia ptzez Inspeldora Nadzoru.

Zatyvierdzenie pewnych materiałów z danego źrodła nię oznacza automatycznie' ze wszelkie materiĄ
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązanyjest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Że materiaĘ uzyskane

z doplszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie

postępu Robót.
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2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskante pozwoleń od właścicieli i odnośnyclr władz na pozyskanie

materiałów z jakichkolwiek źródęł miejscowych włączając w to złódła wskazane przez

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru Wymagane dokumenty przed

r ozpoczęciem eksploatacj i źr ódła.

Wykonawca plzedstawi do zatwierdzenia lnspektorowi Nadzoru dokumentację zawierającą raporty

z badan tęrenowych i laboratoryjnych oraz propol1owaną przęz siebie metodę wydobycia i selekcji

materiałów'

Wykonawca ponosi odpowiedzia|ność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów

z j akiegokolwiek źródła.

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

zwtązane z dostarczeniem materiałów do Robót.

2.3. Inspekcj a wytwórni materiałów

Wytwórnie materiałów mogą być okesowo kontrolowane przęz Inspek1ora Nadzoru w celu

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z uynaganiami. Próbki rnateriałów mogą

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

okeślonej partii materiałów pod względem jakości.

Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części w1twórni, gdzie

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacjt Robót.

2.4. Materiały nie od powiadaj ące wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy,

bądź zloŻone w miejscu wskazanyn'L przęz Inspektora Nadzoru. JęśIi Zamawiapcy zezwolt

Wykonawcy na użycietych materiałów do innych robót, niz te, dla których zostaĘ zakupione, to koszt

Ęch materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.

Każdy rodzaj Robót, w k1órym znajdują się rrie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca

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

2.5. Przechowywanie i sldadowanie materiałów
Wykonawca zapewti, aby tyrnczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do

Robót' byĘ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót

i były dostępne do kontroliprzez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem

przez Wykonawcę.

2.ó. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli Dokumentacja Projel(owa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość wariantowego

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach' Wykonawca powiadomi Inspektora

Nadzoru o swoim zamjarzę wyboru materiału conajmniej dwa tygodnie przedjego uŹyciem, albo

w okesie dłuŻszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moze być później zmieniany bez zgody Inspektora

Nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowiązany do uŻywania jedynie takiego sprzętu, l(óry nie będzie miał

niekorzystnego wpĘwu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt aĘwany do Robót powinien być

zgodny z ofertąWykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym

w Specyfikacjach Technicznych,PZJ lub projekcie organizacjt robót, zaakceptowanym przez Inspektora

obrębie Terenu Budowy w miejscach

Budowy w miejscach zor ganizowanych



Nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dok-umentach sprzęt powinien być uzgodniony

i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami

określonymi w Dokumentacji Projelctowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniami Inspektora Nadzoru

w terminie przewidzianym Umową.

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

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

doty czący mi j ego uŻy'tkowania.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu kopie dokumentów potwierdzającyclt dopuszczenie

Sprzętu do uzy'tkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeże|i Dokumentacja Projelctowa lub Specyfikacja Teclrniczna przewidują mozliwośó wariantowego

uĄcia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadorni Inspektora Nadzoru o swoim

zamlarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uzyciem sprzętu. Wybrany Sprzęt, po akceptacji

Inspektora Nadzoru, nie moze być później nnieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, masryny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków

Kontraktu, zostaną przez lnspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nię lvpłyną

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie zzasadami okeślonymi

w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniami Inspektora Nadzoru, wterminie

przewl'dzianym Umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie pojazdów i innych parametrów

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające wskazaniom zawartym w Specyfikacjach

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

Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieŻąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Tęrenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową' oraz za jakośó

Zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projelctową,

wyrnaganiami Specyfikacji Technicznej , PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora

Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne łytyczenie w planie i vryznaczenie wysokości

wszystkich e|ementów Robót zgodnię zWmiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej

Iub przekazanymi na piśmie przez lnspektora Nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanęgo przez Wykonawcę w w)tyczeniu i wyznaczeniu

Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przezWykonawcę na własny

koszt.

Sprawdzenie wyĄyczenia Robót lub wyznaczenta wysokości przez Inspektora Nadzont nie zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą

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

Technicznej, atakże w normach i wy'tycznych. Przy podejmowaniu decyzji lnspektor Nadzoru uwzględni

wyniki badań materiałów i Robót, rozrzlty normalnie występujące przy produkcji oraz w badaniach

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpĘwające na

rozwaŻaną kwestię.
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Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później ntŻ w czaste przez niego wznaczonym'
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę' pod groźbą zatrzymania Robót' Sk-utki finansowe z tego tlułu
ponosi Wykonawca.

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy naleŻy opracowanie i przedstawienie do zatwierdzęnia przez Inspektora

Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania

Robót' mozliwości techniczne, kadrowe i orgaruzacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie

z Dokunrentacją Projek1ową, Specyfikacją TechnicZną otaz poleceniami i ustaleniami przekazanymi

przez lnspeklora Nadzoru.
Program zapewnieniajakości będzie zawięrać część ogólną opisującą:

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

- organizację ruchu na budowie wrazz oznakowaniem Robót'

- sposób zapewnienia bhp,

- Wkaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osób odpowiedzia|nych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych Robót,

- system (sposób i procedur'ę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót,

- wyposazenie w Sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub

laboratorium, któremu Wykonawca zamier za zlec ić prowadzenie badań)'

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

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych koreld w procesie

technologicznym' proponowany sposób i formę przekazywarua tych informacji Inspektorowi

Nadzoru;
orazczęść szczegółową opisującą dla kazdego asoĘmentu Robót:

- wykaz maszyn i tlrządzen stosowanych na budowie z tch parametrani tęchnicznynti oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i lrządzenia pomiarowo-kontrolne'

- rodza1e i ilość środków transportu otaz wządzen do magazynowania i załadunku materiałów' spoiw'

Iepiszczy, kruszyw itp.,

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

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodza1 i częstotliwość, pobierarrie próbek, Iegalizacja

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw rnateriałów, wylwarzania mieszanek

i wykonywania p oszczególnych el ementów Rob ót,

- sposób postępowaniaztnatęriałarni i Robotami nie odpowiadającyrni rłymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości Robót
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich prrygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąó

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

lrządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań Materiałów oraz Robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora Nadzoru moŻę zaŻądać od Wykonawcy

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Że pozion ich wykonywania jest zadowaIający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz Robót z częstotliwością

zapewniającą stwierdzenie, ze Robo{ wykonano zgodnie zwymaganiami zawaĄmi w Dokumentacji

Proj ektowej i Specyfikacj i Teclmicznej.
Minimalne wymagania co do zakesu badań i iclr częstotliwośó są okeślone w Specyfikacjach

Teclrnicznych, normaclr i wfycznych' Kierownik Projektu powinien rnieć dostęp do pomieszczeń

laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i plowadzeniem badari Materiałów ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zalęca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opaĘch
na zasadzie, Żę wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym

prawdopodobieństwem Wytypowane do badań.

Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną moŹliwoŚć udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych

materiałów' które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiaĘ nie zostaną przez

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszly tych dodatkowyclr badań pokrywa

Wykonawca tylko w przypadkt stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa

Zamawiapcy.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwjerdzone przez Inspektora

Nadzoru' Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanychprzez lnspektora Nadzoru

będą odpowiednio opisane i oznakowane' w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

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 Specyfikacji Technicznej, stosować

moŻnawyrycznę krajowe, albo inne procedury, zaakceptowanę przęz lnspektora Nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,

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

na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

JeŻeli wyniki dostarczonych przez Wykonawcę badań zostaną Llznane przez Inspektora Nadzoru za

niewiarygodne, to moŻe Żądaó powtórzenia tych badań. Jezeli wyniki się potwierdzą i spełnią

wymagania Specyfikacji Technicznej to koszty tych badań ponosi Inwestor' w przeciwnym razie

koszty ponosi Wykonawca.

6.5. Atesty jakości materiałów i urządzeil
Przed wykonaniem badań jakości Materiałów przez Wykonawcę' Inspektor Nazdoru moze dopuścić do

uĘcia MateriaĘ posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami
podanymi w Specyfi kacji Technicznej.

W przypadku Materiałóu dla których atesty są wymagane przez Specyfikację Techniczną,kaŻdapartia
dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznacznyjej cechy.

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

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

Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.

6.6. DokumenĘ budowy

6.6.7.Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentęm prawnym obowiązującym Zamawiającego

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okesu
gwarancyjnego' odpowiedzialność Za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

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

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraztechnicznej i gospodarczej strony budowy.

KaŻdy zapis w Dzięnniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby,

l(óra dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sfuzbowego. Zapisy

będą cz1Ąelne, dokonane trwalą techniką' wporządku chronologicznym, bezpośrednio jeden

pod drugim, bezprzerw.
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Załączone do Dziennika Budowy protokoĘ i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym

numerem załączntka i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy na|eŻy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datę pr zekazanla pr zez Z amaw iając ego D okumentacj i Pr oj eld owej,

- uzgodnieni e przez Inspektora Nadzoru progTamu zapewnienia jakości

- terminy rozpoczęcia i zakoirczenia poszczegó|nych elementów Robót,

- przebieg Robót' trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okesy i przyczyny przerw

w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,

- zg}oszelia i daty odbiorów Robót zarrikających, ulegających zal<lycitl, częściowych

i końcowych odbiorów Robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy'

- stan pogody i temperaturę powietrza w okesie wykonywania Robót podlegających

ograniczenionr ]ub wyrnaganiom szczegó|nym w związkuz waruŃami klinlatycznymi,

_ zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji

Projelctowej,

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

wykonywania Robót,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,

- dane dotyczącejakości 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 Dzięnnika Budowy będąprzedłoŻone

lnspektorowi Nadzoru do ustosuŃowania stę.

Decyzle lnspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przy1ęcla lub zajęciem stanowiska.

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

Projektarrt nie jest stroną Urnorły i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy

Robót.

6.6.2. Rejestr Obmiaru
Rejestr obmiaru stanowi dok-ument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kazdego

z elementów Robót. obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągĘ

w jednostkach pr.zyjętycli w Przedmiarze Robót i wpisuje do Rejestru obmiaru.

6.6.3. Dokurnenty laboratorYjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczęnla o jakości materiałów, recepty robocze

i korrtrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączntki do odbioru Robót. Winny być

udostępnione na kazde życzenie Inspel(ora Nadzoru'

6.6.4. P ozostałe dokumęnty budowy
Do dokunrentów budowy zaIicza się, oprócz ilw, następujące dokumenty:

- pozwolenie na budowę'

- protokoĘ przekazania Terenu Budowy,

- umo\Ąy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoły z odbioru Robót,

- protokoły znarad i ustaleń,

- korespondencję na budowie.
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Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu

odpowi edn i o zabezPiec zonY m.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy Spowoduje jego naĘchmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej Prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspe|(ora Nadzoru i przedstawiane do wglądu

na Ę c zenie Zamaw iając e go.

7. oBMIAR RoBÓT
7.1. ogólne zasady obmiaru Robó

obmiar Robót będzie okeś|aó faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją

Projektową i Specyfikacj ąTechniczną, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót.

obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnyrn powiadomieniu Inspek1ora Nadzoru o zakresie

obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na Ż dnt przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru obmiaru'

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

indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia

wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skajnymi będą obmierzone poziomo

wzdłuz linii osiowej'

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

wyliczone w metrach sześciennych jako długość pomnoŹona przez średnt przekój poprzeczny ,

Ilości' które mają być obmierzone wagowo' będą waŹone w tonach lub kilogramach zgodnie z

wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Powierzchnie będą obliczane na podstawie pomiaru odległości wzdłuŻ osi bądź też Wawędzi elementu

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

powierzchnie regularne, obltczyć powierzchnie cząstkowe i zsumować.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie lrządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane

przez Inspektora Nadzoru.

IJrządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŻell urządzenia te lub sprzęt

wymagająbadań atesĘących to Wykonawca będzie posiadać waŻne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie' w caĘm

okresie trwania Robót.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
obmiary przeptowadzone zostaną ptzed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a takŻe

w przypadku występowania dŁuŻszej przerw w Robotach i zmtany Wykonawcy Robót.

obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

obmiar Robót podlegających zaI<ryciuprzeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nięodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały

ijednoznaczny.

8. oDBIoR RoBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów Robót

W zaleŻności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych' Roboty podlegają następującym

etapom odbioru, dokonywanymprzez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakyciu,
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- odbiorowi częściowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. 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 umoŹliwiającym

wykorranie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.

odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części Robót do odbioru zg]asza Wykonawca wpisem do Dzięnnika Budowy

i jednoczesnyrn powiadomieniem Inspektora Nadzoru. odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie,

nie później jednak niz w clągl 2 dni od daĘ zgLoszenia wpisem do Dziennika Budowy

i powiadomienia o tym fakcie Inspeklora Nadzoru.

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

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

8.3. odbiór częściowy Robót
odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. odbioru częściowego

Robót dokonuje się wg zasadjak przy odbiorze ostatecznym Robót.

8.4. odbiór ostateczny Robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robót

odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do

ich ilości' jakości i wartości.

Całkowitę zakonczęnie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona plzez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie

o tym fakcie lnspeklora Nadzolu.
odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminię ustalonym w dokumentaclr Umowy, Iicząc od dnia

potwierdzenia ptzez Inspek1ora Nadzoru zakoirczenia robót i przyjęcia dokumentów,

o któryclr mowa w punkcie 8.4.2.

odbioru ostatecznego Robót dokona komisja .vqrznaczona przez Zalnawiającego w obecnoŚci

Inspek1ora Nadzoru 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 Projeldową i Specyfikacją Techńczną.

W toku odbioru ostatecznego robót konlisja zapozna się z reaIizacją ustaleń przyjętych

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza wzakesie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykotlania Wznaczonych Robót poprawkowych, Robót uzupełniających

lub Robót wykończeniowych, komisjaptzerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru

ostatecznego Robót.

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

asoffymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i Specyfikacją

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

obiektu i bezpieczeftstwo ruchu' komisja dokona potrąceń, oceniając pomrriejszoną wartość

wykonywanych Robót w stosunku do wyrnagań przyjętychw dokumentach Umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstaworłym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru

ostateczne go rob ót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zatnawiaj ąc ego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokllmenty:

- szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów Umowy otaz

ew. uzupełniające lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Brrdowy i Rejestry obmiarów (oryginały),

- wyniki pomiarów kontrolnych orazbadaiLi oznaczefi laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacją

Techniczną iew.PZJ,
- deklaracje zgodności lub cer1yfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodrue ze

Specyfikacją Techniczną i ęw.PZJ,
W przypadku, gdy według komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wznaczy
ponowny termin odbiortr ostatecznego Robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj ącego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniającychwyznaczy komisja.

8.5. odbiór pogwarancyjny
odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad

stwierdzonych prrł odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okesie gwarancyjnym.

odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu zllwzględnieniem zasad

opisanych w punkcie 8.4 ,,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.

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające

się na jej wykonanie, okeślone dla tej Roboty w pkt. 9 Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji

Projektowej.

Cena j ednostkowa będzie obej rnować :

- robociznę bezpośrednią,
_ wartość zuż1Ąych materiałów wTazz kosztami ich zakupu,
_ wartość pracy sprzętu \,\raz z kosŻami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy oraz

z powrotem, montaŻ i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa btrdowy, pracowników

nadzortt i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie

energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty doĘczące oznakowania Robót, wydatki

dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierŻawę placów i bocznic, ekspertyzy

dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia orazkoszĘ zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalktrlacyjny zawierĄący ewentualne ryzyko Wykonawcy ztyttlłtl innych wydatków mogących

wystąpić w czasie realizacjt Robót i w okresie gwarancyjnym'

- podatki obliczane zgodnie z obowiązu1ącymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie naleŻy wliczać podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Przedmiarze Robót jest

ostateczna i wyklucza moŻliwość Żądarua dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tąpozyc1ą

przedmiarową.
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9.2. Warunki umowy i uymagania ogólne DM.00.00.00
Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawaftych

w DM.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreŚlone w Ww. dokumentach, a nie uyszczególnione

w Przedmiarze Robót i powinien być uwzględniony w Wynagrodzeniu Umownym.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacia ruch u

Koszt wybudowania objazdówlprzejazdów i wządzeh organtzacji ruchu obejmuje:

- w ptzypadku znian wprowadzonych do otrzymanego projektu organizacji ruchu na czas

prowadzonychRobót - opracowanie orazlzgodnienie z Zamawia1ącym i odpowiednimi irrstytucjami

nowego projektu organizac1l ruclru na czas trwania Robót, wraz z dostarczeniem kopii projektu

Zamawiającemu i wprowadzaruem dalszych zmiani uzgodnień wynikających z postępu Robót,

- ustawienie tymczasowego oznakowarria i oświetlenia zgodnie z Wnaganiami bezpieczeństwa

ruchu,

- opłaty l dzi erżawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp' chodników' krawęzników' barier, oznakowań

i drenuŻu,

- tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania objazdówlprzejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasorłych oznakowań pionowych,

poziomych, barier i świateł,

- utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt likwid acji objazdów l pr zejazdów i organizacj i r uchu ob ej rnuj e :

- usunięcie wbudowanych Materiałów i oznakowania'
_ doprowadzenię Terenu budowy do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z drua7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89' poz. 414 wrazZpóźn zm.).

Rozporządzenie Ministra lnfrastruk1ury z dnta 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy' montazu

i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczącebezpieczenstwa pracy

i ochrony zdrowia (Dz. l08, poz.953 wrazZpóźn. zn.).

Ustawa zdnia21marca 1985r. odrogachpublicznyclr(Dz. U. z2007,Nr 19, poz.l15\Wazzpoźn'zm.).
Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 lnarca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

odpowiadać drogi publicznę i ich usy,tuowanie (Dz.U. Nr 43' poz. 430wtazzpóźn zm.).

Rozporządzenie Ministra Infrastruk1ury z dnia 2 wtześnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu

i formy dokumentacji projel(owej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

oraz programu funkcj onalno-uzfikowego (Dz. U . Nr 202, poz. 2072 wraz z późn. zm.).
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D.03.01.01. PRZEPUSTY RURowE PoD KoRoNĄ DRoGI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są uymagania dotyczące

wykonania i odbioru robót związanychz wykonaniem remontu poboczy dróg dla zada{:.

- Remont drogi gminnej nr 361005T Wójeczka ''Zbiorniki'' od km 0+000 do km 0+678,

- Remont drogi gminnej Wó1cza,,P1ebanka'' nr 361073T od km 0+000 do km 0+945,

- Remont drogi gminnej nr 36l008T Chrzanów przezwieś od km 0+000 do km 0+680'

1.2. Zakres stosowan ia SST.
Niniejsza Specyfikacja stanowi część Dokumentów przetargowych oraz uzupeLnienie Dokumentacji

projektowej i naleŻy ją stosować przy zlecaniu oraz wykonywaniu robót budowlanych opisanych w
punkcie 1.1.

l.3. Zakres Robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem

remontu przepustów rurowych fi 500mm zgodnie z Dokumentacją projektową, obejmując rozbiórkę

istniejącego przepusttt oraz nawierzchni, wykop, zasypkę przepustll wraz Z odbudową skarp i ist.

konstrukcji drogowej, umocnienie dna wykopu ławą z kruszywa, wykonanie monolitycznych

ze]betowych ścianek czołowych, ułozenie prefabrykatów rurowych, wykonanie izolacji na zimno

powierzchni betonowych rur oraz ścianek czołowych stykających się gruntem.

1.4. określenia podstawowe.
określenia podane w niniejszej SST są zgodne z Polskimi Normami oraz definicjami zawartymi w ST

DM.00.00.00,,Wymagania ogólne''.

1.5. ogóIne wymagania dotyczące Robót.
ogólne wymagania doty czące:

- organizacji robót budowlanych;
- zabezpieczenia interesów osób trzecich
- ochrony środowiska;
- warunków bezpieczeństwa pracy;
- warunków zabezpieczenia i or ganizacji ruchu;
w trakcie prowadzenia prac zostaĘ określone w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogólne''.

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za ichjakość oraz zgodność z Dokumentacją projektową, SST
or az zalęc etiami Zamawiaj ące go.

2. MATERIAŁY.
2.1. ogólne wymagania doĘczące materiałów.

ogólne zasady dotyczące materiałów podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogólne''.

2.2. Rodzaje materiałów.
Wykonawca winien wykazaÓ zgodność materiałów przewidywanych do wbudowania z odpowiednimi
d|a nich dokumentami odnięsienia (np. Polskimi Normami, Aprobatami Technicznymi,
Rozporządzeniami dot. warunków technicznych).

Materiały przewidziane do wykonania poszczegóInych Robót :

- pospółka (0-3 1,5/0-63) - ława pod rury, zasypka przepustu,
- beton konstrukcyjny (C25l30) - ścianki czołowe przepustu;
- stal zbrojeniowa (A-IIIN) _ ścianki czołowe;
- prefabrykaty rurowe fi500mm dł. 2,50m (klasa obciąŻenia B) - przepust;

- roztwory asfaltowe (np. Abizol R/P) - izolacja na zrmno.

3. SPRZET.
3.1. ogólne wymagania doĘczące sprzętu.

ogólne zasady dotyczące Sprzętu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogólne''.



3.2. Wymagania szczegółowe.
Do wykonania poszczególnych asortymentów robót Wykonawca winien zastosować sprzęt

umoŹliwiający poprawle pod kątem technologicznyrn jakościowyrrr oraz zgodne z Dokumentacją
Roboty uykonanie poszczególnych Robót.

Do wykonania poszczegolnych robót Wykonawca winien dysponować minimum rVw typami sprzętów
mechanicznych:
- roboty rozbiórkowe: koparka, nrłot pneumatyczny, dźwig samochodowy, frezarka do nawierzchni;
- roboty ziemne _ wykopy: koparka, zagęszczark'l pły'towe, ubijaki mechaniczne;
- łal'l'y zlłuszywa, zasypka przepustu: zagęszczarka pły'towa' ubijak nrechaniczny, koparka, walec

ogurniony/stalowy;
- montaż ęlementów rurowych: dźwig sarnochodorły;
- roboty betoniarskie: betonowóz' wibrator pogtąŻalny;

4. TRANSPORT.
4.1. ogólne zasady wykonania robót.

ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogólne''.

4.2. Transport materiałów.
MateriĄ należy transportować w sposób zapewniający:

- zabezpieczenie materiałów przed uszkodzenietn lub zanieczyszczeniem;
- niezmienność właściwości uzytkowych materiałów;
- niemożnośó wystąpienia zatieczyszczęnia środowiska przewoŹonymi materiałami;
- wypełnienie wymagań producenta materiału w zakesie transportu;
-bezpieczenstwo ruchu na drogach publicznych i technologicznych.

Do transpot1u matęriałów noŻna uĄć:
- materiały masowe: samochody samowyładowcze;
- materiały sztukowe (elementy betonowe): samochody skrzyniowe;
_ stal zbrojeniowa: samochody skzyniowe' przyczępy dłuzycowe;
- mieszaŃi betonowe: betoniarki na podwoziu samochodowym.

5. WYKoNANIE RoBÓT.
5.1. ogólne zasady uykonania robót.

ogólne zasady wykonania robót podano w ST DM.00.00'00 ,,Wymagania ogólne''.

5.2. opis wykonania poszczególny asorĘmentów robót:
5.2.1. Roboty rozbiórkowe:

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z Terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w
Dokumentacji projektowej lub okeślonych przez Inspektora nadzoru, a uniemożliwiających
prowadzenia dalszych prac

Materiały mogące zostać ponownie rłykorzystane należy rozbierać w taki sposób, by nie zostały one

uszkodzone.
Wykopy (doĘ) powstałe po rozbiórce elementów w miejscach przeznaczonych pod !\ykopy

(wykonywane w krótkim czasie) naleŻy oznakować otaz zabezpieczyć (zwłaszcza przed
gromadzeniem się w nich wód). W przeciwnym przypadku, wszelkie zagłębienia powstałe w trakcie
rozbiórki na\eŻy wypełnić odpowiednirn (analogicznym do zalegającego wokół) gruntem oraz

zagęścić.
Kruszywo uzyskane z rozbiorki nawierzchni naleĄ Zmagazynować w sposób uniemożliwiający

zanieczy szczenie z pr zeznaczeniem do p ó Źni ej s ze g o wb udowani a.

Przed rozpoczęciem prac naleŻy zabezpieczyć swobodny przepływ wód istniejących cieków.
5.2.2. Roboty ziemne:
Wykopy na|eŻy prowadzió w sposób mechaniczny przy pomocy koparek, pozostawiając spodnią

warstwę grubości 20cm do odspojenia ręcznego. Część urobku naIeŻy pozostawić do późniejszego

odtworzenia skarp nasypów. Dno wykopu przed wykonaniem ławy z kuszywa należy wyrównać
oraz zagęśció. Dno wykopu naIeĄ clrronić przed napĘwem wód opadowych i gtuntowych'
mogących spowodować pogorszenie paramentów geotechnicznych. Na czas wykopów naleŻy
przewidzieć adekwatne do sy'tuacji zabezpieczenie skarp wykopów. W czasię prowadzenia prac

nal eży zap ew nió o dwodni en i e wykopów'
Wykonywanie zasypki przepustu moŻna rozpocząć po uzyskaniu przez beton ścianek czołowych

przepustu wlrzymałości umoŻliwiających wykonanie zasypki bez ich uszkodzenia oraz wykonaniu



wymaganych prac izolacyjnych. Zasypkę naleŻy wykonywac z materiahl przepuszczalnego
(pospółki). Wykop naleŻy oczyścic z wszelkich odpadów i materiałów nie przeznaczonych do

wykonywania zasypki. Wykonanie zasypki naleŻy wykonywać warstwami dobranymi do przyjętego

sprzętu zagęszczającego i urnoŻliwiającymi uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia (20 -
40cm). Wilgotność Zagęszczanego materiału winna być zbliŻona do wilgotności optymalnej.

5.2.3. Umocnienie dna wykopu:
Na wyrównanym i zagęszczonym dnie wykopu przewidr-rje się wzmocnienie podłoża w postaci ławy

z kuszywa naturalnego (pospółki) o grub. 30cm' Ławę należy wykonywać warstwami adekwatnymi
do załoŻonego sprzętu zagęszczając ego.

5.2.4. Wykonanie ścianek czołowych:
Deskowanie powinno zapewnió szĘwność i niezmienność układu w czasie betonowania. Deskowanie

powinno być wykonane z elementów płytowych' celem minimalizacji ilości szwów na

powierzchniach elementów betonowych.
Zbro1enie ścianek czołowych może być przygotowane na budowię, Pr4 zapewnieniu odpowiedniej
tolerancji wykonania figur. Montowane zbrojenie powinno byÓ wyczyszczone Z luźnych elementów

i zabrudzeń oraz odtŁuszczonę. Jako podkładki dystansowe można Zastosować jedynie elementy

z Zaptaw (niedopuszcza się podkładek z tworzyw sztucznych lub z prętów stalowych). Dopuszcza
się łączenie prętów zapomoc;ą spawania.

Przed rozpoczęciem betonowania powierzchnie deskowania naleŻy powlec środkiem antyadhezyjnym.
Betonowanie konstrukcji na\eĘ przeprowadzić odpowiednich warunkach atmosferycznych
(temperatura nle nlższa niŻ +5oC, brak opadów). Układaną mieszankę betonową naleŻy zagęszczaĆ
przy pomocy wibratorów pogrążanych. Bezpośrednio po betonowaniu naleŻy zabezpieczyć
powierzchnie przed odparowywaniem wody oraz wpływem czynników atmosferycznych. Do
pielęgnacji betonu należy zastosować wodę ,,pitną'' (wodociągową). Rozbiórka deskowania oraz

obciązanie konstrukcji moze nastąpic po osiągnięcn przez beton min. 50% firzymałoŚci. Po
demontaŹu deskowania naleŻy zapewnić równośó i gładkość powierzchni betonowych poprzez
usunięcie nierówności (skucie/starcie, uzupełnienie rakowin i pustek zapfa\,vą cementową).

Powierzchnie stykające się z gruntem oraz pasy o szerokości l 5cm nad poziom terenu należy
zaizolować przeciwwilgociowo analogicznie do powierzchni rur. Powierzchnie betonowe na l(órych
wykonywana będzie izo|acja przeciwwilgociowa winny być oczyszczone, wyrównane oraz suche.

5.2.5. Ułożenie prefabrykatów rurowych:
Kręgi żelbetowe nalezy ułoŻyć na Zagęszczonej ławie z kuszywa oraz dolnych częściach ścianek

czołowych. Przed montaŻem kręgi naleŻy zaizolować przeciwwilgociowo przy pomocy roztworów
asfaltowych stosowanych na zitnno, poprzez wykonanie warstwy gruntującej oraz dwu warstw
izolacji.

6. KONTRoLA JAKoŚcI RoBoT.
6.1. ogólne zasady kontroli jakości robót.

ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00 
',Wymagania 

ogólne''.

6.2. Kontrola prawidłorvości wykonania robót.
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z Dokumentacją projektową,

wymaganiami określonymi w pl(. 5 niniejszej SST, wymaganiami technologicmymi przewidzianymi
w odpowiednich przepisach technicznych (Polskich Normach, Aprobatach Technicznych,
Rozporządzeniach dot. warunków technicznych) oraz instrukcjach stosowania danych materiałów
(wymagania producentów).

6.3. Kontrola jakości poszczególnych asortymentów robót:
6.3.1. Umocnienie dna wyl<opu:

- róŻnica grubości poszczególnych warstwy kuszywa +1cm;

- wskaŹnik zagęszczenia warstwy z kruszywa orazław z pospołki IP0,98.
6.3.2. Wykonanie ścianek czołowych:

- średnice oraz klasa stali zgodnie z Dokumentacją projektową;
- połoŻenie prętów zbrojeniowych + 1cm;
- badanie wytrzymałości betonu na ściskanie (próbk pobrane przy betonowaniu) ilość oraz

klasyfikacja zgodnie z PN-EN 206-1.
6.3.3. Ułożenie prefabryl<atów ru rowych:

- połoŹenie przepustu w stosunku do osi istniejącej z dokładnością + l cm;
- rzędne wlotu i wylotu z dokładnością + 1cm.



7. OBMIAR ROBOT
7.1. ogólne zasady obmiaru robót.

ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 
',Wymaganla 

ogólne''.

7.2. Jednostki obmiarowe.
Z lwagi na rozliczenie zadania,jednostką podstawową jest sztuka \\yremontowanego przepustu.

8.1. ogólne zasady odbioru robót.
ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM'00.00.00 ,,Wymagania ogólne''.

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót.
Podstawą do odbioru robót jest sprawdzenie:

- zgodności z Dok-umentacją projektową;
- dostarczonych rnateriałów;
- warunków prowadzenia robót;
- prawidłowości wykonania robót (m.in. zgodności z wymaganiami producenta).

Roboty uykonane niezgodnie z Dokumentacją projektową oraz wymaganiami Specyfikacji
Technicznych podlegają rozbiórce i powtórnemu wykonaniu na koszt Wykonawcy.

odbiorowi robót zanikających i ulegających zakr'yciu podlegają:
- wykonanie wykopu;
- wykonanie umocnienia dna wykopu kuszywem pod rury;
- zbrojenie ścianek czołowych;
- wykonanie monolitycznych ścianek czołowych;
- wykonanie izolacji powłokowej na zimno;
- ułozenie rur przepustu;
- zasypka przepustu.

9.1. ogólne zasady podstarv płatności.
ogólne zasady dotyczące podstaw płatności za roboty podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagańa

ogólne''.

9.2. Zasady szczegółowe.
Przyjęto płatnosć ryczahową za wykonanie całościowego remontu przepustu zgodnie z wymaganiami

Dotumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznych. Podstawą okeślenia ceny ryczahowej są

ceny jednostkowe poszczególnych asoftymentów robót, wyznaczonę w oparciu o pk1. 9 SST

oM.oó.oo.oo ,,Wymagania ogólne'' wraz z uwzględnieniem ponizszych załoŻefi uszczegóławiające

dla poszczególnych rob ót :

- ro_boty rozbiórkowe: rozebranie nawierzchni z kruszywa, ęlementów przepustów i ław; transport

mateliału na składowisko Wykonawcy lub miejsce wskazanę przez Zamawiającego wraz

z załadutkięm i wyładunkiem, utylizacja odpadów;
- wykopy: transport nadmiaru urobku na składowisko Wykonawcy, zabezpteczenie skarp wykopu;
_ wykonanie m_onolitycznych Żelbetowych Ścianek czołowych: przygotowanie i montaż zbrojenia,

montaŻ i denrontaż deskowania, ułoŹenie mieszanki betonowej w deskowaniu wTaz

Z zagęszczęniem, pi elęgnacj a betonu;

- ułozeńie prefabrykatów rurowych: wyrównanie dna wykopu, rozłoŻęnie i zagęszczeniem ławy z

kuszywi' tnontaŻ prefabrykatów rurowych na ławie, izolacja powłokowa na zimno rur

zelbetowych (gruntowanie + dwie warstwy izolacji);
- wykonanie izolicji na zimno powierzchni betonowych ścianek czołowych stykających się gruntem:

itrzymanie porio-u wody ponizej wykonywanych warstw izolaili, przygotowanie powierzchni

pod wykonanie izoIacjl (wyrównarrie lub skucię nierówności), wykonanie warstrły gruntującej oraz

dwu warstw izolacji;
- zasypkę przepustu: tozłożenię i zagęszczenie materiału warstwami, ukształtowanie skarp oraz

odtworzeni e i stniej ąc ej konstrukcj i dro gowej.



10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania prry odbiorue.

PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagani i badania.
PN-B-06250 - Beton zrykły.
PN-H-932l5 _ Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.

PN-H-93220 - Stal B500SP o podwyzszonej ciągliwości do zbrojenia betonu. Pręty i walcówka
zebrowana.

PN-B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN_S-10042 _ obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spręzone' Projektowanie
PN-EN 206 - Beton.
PN-B-10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiove.
PN-B-24620 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24622 - Roztwór asfaltowy do gruntowania.
PN-EN 1916 _ Rury i ksŹałtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego włóknem stalowym i

zelbetowe
PN-S-06102 - Drogi samochodowe. Podbudowy z kuszyw stabilizowanych mechanicznie.

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia2 marca 7999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usy'tuowanie.

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inzynierskie i ich usy'tuowanie.
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D. 04. 0 1. 0 1. PRoFIL owANIE I Z AGĘIZC7'ANIE PoDŁoZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych

z wyl<onaniem profilowania l zagęszczenia podłoŻa dla zadan:

- Remont drogi gminnej nr 36l005T Wójeczka ''Zbiorniki'' od km 0+000 do km 0+678,

- Remont drogi gminnej Wójcza ,,Plebanka'' nr 361073T od km 0+000 do km 0+945,

- Remont drogi gminnej nr 361008T Chrzanów przezwieś od km 0+000 do km 0+680.

1.Ż. Zakr es stosowania STwioRB
STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych

wp. 1.1.

1.3. Zakres robót objęĘch STWiORB
Ustalenia zawal1ę w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z

przygotowaniem istniejącej nawierzchni do ułozenia poszczególnych warstw konstrukcji nawierzchni

wedfug Dokumentacji Projektowej oraz profiIowaniem i zagęszczaniem podłoŻa.

1.4. Określenia podstawowe
określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjarni podanymi w

STwioRB DM.00.00.00. ''Wymagania ogólne''. PlĆ 1.4

1.5. ogólne wymagania doĘczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodnoŚć z Dokumentacją

Projektową, STWiORB i poleceniami Inspe|(ora Nadzoru. ogólne wymagania dotyczące robót

podano w STWioRB DM.00.00.00' ,,Wymagania ogólne'' plct 1'5'

2. MATERIAŁY
Nie występują.

3. SPRZET
3.1. ogólne zasady doĘczące sprzętu

ogólne zasady dotyczące sprzętu podano w STWioRB DM.00.00.00. ''Wymagania ogólne'' pkt. 3.

3.2. Rodzaje sprzętu
Do wykonywania Robót naleŻy stosowaó:

- równiarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z ukośnie ustawionym lemieszem, (Inspektor

Nadzoru może dopuścić wykonanie profilowania podłoŻa z zastosowaniem spycharki z lemieszem

ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny),

- walce staIyczne, wibracyjne lub płly wibracyjne,

- sprzęt ręczny.

W miejscach trudno dostępnych roboty naleŻy wykonać ręcznie. Stosowany sprzęt nie może

spowodować niekorzystnego wpĘwu na właściwości gruntu podłoŻa.

4. TRANSPORT
4.1. ogólne zasady doĘczące transportu

ogólne zasady dotyczące transportu podano w STWioRB DM.00.00.00. ''Wymagania ogólne'' pkt. 4'
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4.2. Zasady transportu
Do transportu gruntu naleŻy stosować samochody samowyładowcze, transport na miejscu moze

odbywać się taczkami'
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportl z uwzględnieniem wyrlogów bezpieczeństwa,

zarówno w obrębie pasa robót drogowycĘ jaki poza nim. Środki transportowe poruszające się po

drogach poza pasęm drogowyrn powinny spełniaó odpowiednie wymagania w zakr'esie parametrów

charakteryzujących pojazdy, * szczególności w odniesieniu do gabary'tów i obciązenia na oś.

Jakiekolwiek skutki prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków

obciąŻap Wykonawcę.

s.WYKONANIE ROBOT
5.1. ogólne zasady wykonywania Robót

ogólne zasady wykonywania Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne'' p. 5'

5.2. Warunki przystąpienia do Robót
Wykonawca powinien przystąpić, do profilowania i zagęszczania podłoza bezpośrednio przed

rozpoczęciem Robót związanychz wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze wykonanie tych

Robót z wyprzedzeniern jest mozliwe v,ryłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru, w korzystnych

warunkach atmosferycznych.

5.3. Wykonanie koryta
Rodzaj sprzętu' a w szczęgólności jego moc na\eĄ dostosować do rodzaju gluntu, w k1órym

prowadzone są Roboty i do trudności jego odspojenia.

Grunt odspojony w czasie wykonywania profilowania powinien być wykorzystany zgodnie

z ustaleniami Dokumęntacji Projektowej i STWiORB tj. wbudowany W nasyp lub odwieziony na

odkład w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.
Po wyprofilowanym podłozu nie może odbywaó się ruch budowlany, ruezwiązany bezpoŚrednio

z wykonaniem dolnei warstwy podbudowy.

5.4. Profilowanie podłoża
Przed przystąpieniem do profilowania podłoze powinno być oczyszczone Zę wszystkich

zanleczyszczeń. Nalezy usunąć błoto i grunt, ldóry uległ nadmiernenru nawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podłoza' które ma być profilowane należy sprawdzić, czy istniejące

rzędneterenu umoŻliwiają uzyskania po profilowaniu zaprojektowanych rzędrrych podłoza.

JeŻeli rzędne podłoza przed profilowaniem nie wymagają dowiezierria i wbudowania dodatkowego

gruntu, to przed przystąpienienr do profilowania oczyszezonego podłoza jego powierzchnię należy

wstępnie dogęścić 3 - 4 przejściami średniego walca stalowego gładkiego lub w inny sposób

zaakceptowa ny przez Inspeklora Nadzoru.

Do profilowania podłoza fir;lżna stosować równiarki. Ścięty grunt moze być wykorzystany w robotach

ziemnych przy formowaniu nasypów pod zjazdy lub w inny sposób zaakceptowally przez Inspektora

Nadzoru.

5.5. Zagęszczanie podłoża
Bezpośrednio po profilowaniu podłoŻa naleŻy prrystąpić do jego dogęszczarua przez wałowanie.

Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w

sposób zaakceptowan y pr zęZ' Insp ektora Nadzoru.
Zagęszczar'lse podłoŻa naleŻy kontrolować według normalnej próby Proctora' przeprowadzanej zgodnie

z PN-S8/8-04481(metoda I lub lI). Wskaźnik zagęszczenia naleŻy okeślić zgodnie zBN-'7'7l8931-l2.

Minimalna wartość wskaźnika zagęszczenta Is powinna wynosić 1,00.

Wilgotnośó gruntu podłoŻa przy Zagęszczeniu nie powinna róznić się od wilgotności optymalnej

o więcej niŻ 20% je1 wartości.
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Alternatywnie |<ontrolę Zagęszczenia naleŻy oprzeć na metodzie obciążefi pĘ'towych. NaleĄ określić

pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoŻa wg BN-64/8931-02. War1ość wtórnego modufu

odkształcenia winna byó większa niz minimalna załoŻona w obliczeniach konstrukcji nawierzchni i

podana w dokumentacji projeldowej (wartość zmienna w zaleŻności od odcinka drogi i połozenia

zagęszczanej warstwy w konstrukcji nawierzchni), a stosunek wtórnego i pierwotnego modułu

odkształcenia nie powinien przeWaczać 2,2.

5.6. IJ trzy man ie wypro fi lowanego i zagęszczo nego podłoża

Podłoze po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŻa nastąpi ptzerwa

w Robotach i Wykonawca nie przystępuje natychmiast do układania warstw nawierzchni' to powinien

on zabezpieczyć podłoŻe przed nadmiernym zawilgocenieffi, W sposób zaakceptowany przez

Inspektora Nadzoru.

JeŻeli wyprofilowane i zagęszczone podłoze uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed

przystąpieniem do układania kolejnej warstwy naleŻy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych

napraw. IeŻe|i zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowę naprawy

wykona on na własny koszt.

6. KoNTRoLA JAKoŚCI RoBoT
6.l' Zasady ogólne kontroli jalrości Robót

Zasady ogólne koni.o1i jakości Robót podano w STWioRB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne'' pkt 6.

6.2. Kontrola przed przystąpieniem do Robót
Przed przystąpieniem do wykonania Robót Wykonawca powinien sprawdzić sprawność sprzętu,

środków transportu oraz inne czynniki zapewniające możliwość prowadzenia Robót zgodnie zPZJ.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania Robót
Wskaźnik zagęszczenia naleŻy sprawdzić wg BN-77/893l-72, przynajmniej w dwóch punktach na

kaŻdej dzlałce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 600 m2. Zagęszczenie naleŻy

kontrolować na podstawie normalnej próby Proctora' Wg PN-88/B-04481 (metoda I lub II).

Wprzypadku, gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia wg metody Proctora jest niemozliwe ze

względu na gruboziarnistę uziarnienie materiału tworzącego podłoże' kontrolę zagęszczenia na|eŻy

oprzeć na metodzie obciąŻen pły'towych. Nalezy okeślić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia

podłoŻa wg BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego do pierwotnego modułu odksŹałcenia nie powinien

przekraczać 2.2, a sama warlość wtórnego modufu odkształcenia zgodna z załoŻęniami zawartymi w

Dokumentacji Projeldowej. W przypadku uzyskania gorszych warunków niŻzałoŻono, Wykonawca w
porozumieniu z Projektantern i Inspektorem Nadzoru wprowadzi konieczne zmiany.

Wilgotność gruntów w czasie zagęszczania należy badać przynajmniej dwukotnie na każdej działce

roboczej' lecz nie rzadzi€1niŻrazna 600 m2.

6.4. Badania i pomiary podłoża

6.4.1. Zagęszczenie podłoŻa
Do odbioru zagęszczenia podłoŻa Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie

wyników badań wskaźnika zagęszczenia, wraz z wartościami średnimi dla całego odbieranego

odcinka, wykonane na podstawie bieŻącej kontroli zagęszczenia.
Na odcinkach nie spełniających wymagań co do zagęszczenia podłoze naleŻy spulchnić i roboty

powtórzyó w sposób zaakceptowany przęZ lnspektora Nadzoru.
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6.4.2. Cechy geometryczne

a) Nierówrrości profilowanego podłoza naleŻy mieruyć 4 metrową łatą co 20 nr w kierunku
podłuznyrn. Nierówności poprzeczne naleŻy mierzyć 2 metrową łatą co najrnniej raz na 50
m. Nierówności nie niogą przekraczać 2 clt"l.

b) Spadki poprzeczne naIeŻy tnierzyć za pomocą 2 metrowej łaty i poziomicy co najmnie1 raz
na 50m i dodatkowo we wszystkich punk1ach głównych fuków poziomych. Spadki

poprzęcznę podłoża powinny być zgodne z projek1em zto\erancją.0.5%.
c) Głębokość koryta i rzędne należy sprawdzaĆ co 50m na kawędziach. Róznice pomiędzy

rzędnymi zmterzonytni i projektowanyrni nie powirrny przekaczac Ł2cm.

d) usy'tuowanie krawędzi nie rzadziej niŻ co Ż0 m, dopuszczalne tolerancje f l cnr i -2 cm.

e) Szerokość naleŻy sprawdzić przyĘrnniej raz na 50 m. SzerokoŚć nie moze się różniĆ od

szerokości projelctowanej o więcej niŻ+2cn.
6.4.3' Zasady postępowania z odcinkami o niewłaŚciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, k1óre wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od

określonych w p. 6.4.2. 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. OBMIARROBOT
7'1. ogólne zasady obmiaru Robót

ogólne zasady wykonywania obmiaru przedstawiono w STWioRB DM.00.00.00. ,,Wymagania
ogólne''.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża jest metr kwadratowy [m2].

8. ODBIORROBOT
8.1. ogóIne zasady odbioru Robót

odbiór wykonywanego koryta wraz Z profilowaniem i zagęszczeniem podłoza jest dokonywany na
zasadach odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu okleślonych w STWioRB DM.00.00.00.

,,Wymagania ogólne'' p. 8.

Koryto uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projek1ową, jeŻeli wszystkie wyniki badań
przeprowadzone przy odbiorach daĘ wyniki zgodne z wymaganiami.

9. PoDsTAwY PŁATNoŚCr
9.1. Ustalenia ogólne doĘczące podstawy płatności

Ustalęnia ogólne dotyczące podstawy płatności podano w STWioRB DM.00.00.00. 
''Wymagania

ogólne'' p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płatnośó za netr kwadratowy [nź] wykonanego profilowania izagęszczenia istniejącej podbudowy

naIeŻy przyjmować zgodnie z obmiaręm i oceną jakości Robót na podstawie pomiarów i badań.

Cena j ednostkowa obej muj e :

- prace pomiarowe,

- profilowanie oraz wyrównanie istniejącej podbudowy,

- zagęszczanie do wymaganych wskaŹników zagęszczenia,
- utrzymanie podbudowy w trakcie prac,

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej STWiORB.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN-B-04481 GrunĘ budowlane. Badania próbek gruntu
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2. PN-iB-06714-l7 Krus4.wa mineralne. Badania. Oznaczaniewilgotności

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni

podatnych i podloŻa przez obciążenie pĄrtą

4. BN-68/893l-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i

łatą

5' BN-77/893l-12 oznaczanLewskaźnika zagęszczeniagruntu
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D. O4.O3.O 1. O CZY SZCZENIE T SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP
1.l. Informacje ogólne

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Są wymagania dotyczące rłykonania i odbioru Robót

związanychz o;zyszczeniern i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni dla zadań:

- Remont drogi gminnej nr 361005T Wójeczka ''Zbiorniki'' od km 0+000 do km 0+678,

- Remont drogi gninnej Wójcza ,,Plebanka'' nr 361073T od km 0+000 do km 0+945'

_ Remont drogi gminnej nr 361008T Chrzanow przezwieś od km 0+000 do km 0+680.

1.2. Zakr es stosowa nia S pecyfi kacj i Tec h nicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargorły przy zlecaniu i realizacji Robót

wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej Specylrkacji Technicznej stanowią wymagania dotyczące Robót

związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni projektowanego

odcinka.

Zakes Robót obejmuje:

- mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych pod warstwę profilową i ścieralną;

_ mechaniczne skopienie Warstw konstrukcyjnych pod warstwę profilową i ścieralną.

1.4. określenia podstawowe

określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi, odpowiednirni

polskimi normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. ,,Wymagana
ogólne''

1.5. ogólne wymagania doĘczące Robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót, otaz za ich zgodność

z Dokumentacją Projelcową, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

ogólne wymagania dotyczące Robót podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. ,,Wymagania

ogólne''"

2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne

ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00.

,'Wymagania ogólne'' pltr-. 2.

2.2. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia.
Materiały do skropienia warstw konstrukcji nawierzchni muSZą być zaakceptowane przez Inspektora

Nadzoru.
Do skropienia podbudów asfaltowych naleŻy lŻyĆ:

- kationowe emulsje średniorozpadowe wg WT.EmA-l994;
- upĘnnione asfalty średnioodparowywalne wg PN-C-96l73'

Do skropienia podbudów asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych naleĄ uŻyĆ:

- kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994;

- upłynnione asfalty szybroodparowywalne wg PN-C-96173.

2.3. UĘcie lepiszczy do skropienia
orientacyjne zlŻrycte|eptszczy do skropienia Warstwkonstrukcyjnychnawierzchni podano wtabl.2.
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Tablica 2. orientacy.jn e zużrycie Iepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni

Lp Rodzaj ),episzcza Zużycie [kglm2]
1 Ernulsj a asfaltowa kationowa 0,4 - 1,2

Dokładne zuŻycie lepiszczy powinno być ustalone w ZaleŻności od rodzajll warstwy i stanu jej

powierzchni i zaakceptowanę przez Inspekora Nadzoru.

2.4. Składowanie lepiszczy
Warunki przeclrowywania nie mogą powodować utraty cech Ieplszcza i obniżenia jego jakości.

Lepiszcze naleŻy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposazonych w urządzenia grzewcze

izabezpieczonych przed dostępem wody izalleczyszczeniem. Dopuszcza się magazynowanie

Ieptszczy w zbiornikach murowanych, betonowych lub zelbetowych przy spełnieniu tych samyclr

warunkóW jakie podano dla zbiorńków stalowych.

Przy przechowywaniu ernulsji asfaltowej naleŻy przesttzegać, zasad ustalonychprzezproducenta.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogólne

ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. ''Wymagania
ogólne'' pkt. 3.

3.2. Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni
Do oczyszczania warstw nawierzchni naleŻy uŻywać:

- szczotki mechaniczne - zalęca się uzycie urządzei dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek
powinna być wykonana z twardych elementów czyszczących i słuĄó do zdr'apywania oraz

usuwania zanieczyszczen przylega1ącyclr do czyszczonej warstwy' Druga szczotka powinna
posiadać rrriękkie elementy czyszczące i słttŻyć do zamiatatlla. Zalęca się uzywanie szczotek
wyposaŹonych w urządzeńa odpylaj ące;

- sprężarki;

- zbiorniki zwodą;
- szczotkiręczne.

3.3. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni
Do skapiania warstw nawierzchni na\eŻy uĄwaÓ skapiarkę \eplszcza. Skrapiarka powinna być

wyposażona w urządzenia pomiarowo - kontrolne pozwalające na sprawdzenie i regulowanie

następuj ących parametrów:

- temperatury r'ozkładanego |episzcza;
- ciśnienia leptszcza w kolektorze;
- obrotów pompy dozującej lepiszczo'
- prędkości poruszania się skapiarki;
- wysokości i długości kolektora do rozkładania\episzcza:'

- ilości lepiszcza.
Zbiornik naIepiszcze skr'apialki powinien być izolowany termicznie, tak aby było moŻliwe zachowanie

stałej temper atury lepiszcza
Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skapiarki zawierające zaleŻności

pomiędzy wydatkien lepiszcza a następuj ącynri parametranri :

- ciśnienięm lepiszczą'
- obrotanri pompy;

- prędkością jazdy skapiarki;
- temperaturą lepiszcza.



Skrapiarka powinna zapewnićrozkładanielepiszczaztolerancjąt 10% od ilości załoŻonej.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne

ogólne wymagania dla transportu podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. ''Wymaganta

ogólne'' pld. 4'

4.2. Wymagania dla transPortu
Transpot1 lepiszczy powinien odbywać się zgodnie z warunkami zawartymi w PZJ i powinien

odpowiadać wymaganiom norm i przepisów dotyczących poszczególnych rodzajów lepiszczy.

Asfalty, naleĘ przechorływaó w stanie płynnym W cysternach kolejowych lub samochodowych,

posiadających izolację termiczną, zaopatrzonych w urządzenta grzewcze, Zawory Spustowe

i zabezpieczonych przed dostępem wody.

Transport emulsji powinien odbywać się w cysternach samochodowych. Dopuszcza się stosowanie

beczek lub innych pojemników stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny być

przedzielone przegrodami, dzielącymi je na komory o pojemności nie większej niz 1 m3, a kaŻda

przegroda powinna mieć wykroje umoŻliwiające przepływ emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki

przeznaczone do transportu lub składowania emulsji powinny być czyste i nie powinny zawierac

resztek innych Iepiszczy.

5.1. ogólne zasady wykonania Robót
ogólne zasady wykonania Robót podano w Specyfikacji Technicznej DM.00'00.00' ''Wymagania

ogólne'' pkt' 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luŹnego materiału, brudu, błota i kurzu prry

uzyciu szczotek mechanicznych' a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W miejscach trudno

dostępnych naleŻy uŻywać szczotęk ręcznych. W razie potrzeby, na terenach nie zabudowanych,

bezpośrednio przed skropieniem warstwa powinna być oczyszczona zkvzu przy uzycitt SpręZonęgo

powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni
Warstwa przed skrop ieniem p owinn a by Ó o czy szczona.

Jeżeli do oczyszczenia warstwy była uzywana woda to skropienie lepiszczem może nastąpić dopiero po

wyschnięciu warstwy.

Skopienie Warstwy moze rozpocząć się po akceptacj i przez Inspektora Nadzoru jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna być skapiana lepiszczem przy uŻyciu skrapiarek, a w miejscach trudno

dostępnych ręcznie (za pomocą węŻa z dyszą rozpryskową).

Temperatury lepiszczy powinny się mieścić w przedziałach podanych w tablicy 3.

T abl ica 3 . Temperatur a lepiszczy przy skrap ian i u.

Lp Rodzaj lepiszcza Temperatury ["C]

I Emulsj a asfaltowa kati on owa Ż0 _ 40*)

*) wrazie potrzeby emulsję na|eży ogrzaĆ do temperatury zapewniającej wymaganą lepkość.

Skropienie powinno być równomierne, a ilość rozkładanego lepiszcza powinna

załoŻonej z tolerancją tl\%. Na wszystkich powierzchniach gdzie rozłoŻono

Iepiszcza Wykonawca powinien rozłoŻyć warstwę suchego i rozgrzanego piasku

lep iszc za pr zez szczotkowani e.

być równa ilości
nadmierną ilość

i usunąć nadmiar
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Jeżeli do skopienia zostala uzy'ta emulsja asfaltowa to skropiona warstwa powinna być zostawionabęz
jakiegokolwiek ruchu na okres 24 godzin, a w razię potrzeby na okes dłuŻszy, w celu umozliwienia
penetracji lepiszcza w warstwę i odparowanie wody z emulsji.

Przed ułozęniem warstwy z mieszanki nrineralno - bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyÓ

skopioną warstwę nawierzchni przed uszkodzenl,em dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany.

Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny być przez Wykonawcę naprawione.

6. KoNTRoLA JAKoŚct nonÓr
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości Robót

Zasady ogólne kontroli jakości Robót podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. ,,Wymagania
ogólne''

6.2. Badania i kontrola przed przystąpieniem do Robót
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne skopienie warstwy

w celu określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i okeślenia wymaganej ilości Iepiszcza

w zależności od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania i kontrola w czasie Robót
6.3. l. Badania lepiszczy

ocena leptszczy powinna być oparla na atestach producenta, z tym, ze Wykonawca powinien

kontrolować dlakuzde1dostawy właŚciwoŚci lepiszczy podarre w tablicy 4.

Tablica 4. Właściwości lepiszczy kontrolowane w czasie robót

Lp Rodzaj lepiszcza
Kontrolowane
właściwości

Badanie wg

E,mulsja asfaltowa kationowa lepkość WT.EmA-94

6.3.2. Sprawdzenie j ednorodności skropienia i zuŻy cia lepiszcza
Jednorodność skr'opienia powinna być spr'awdzana wizualnie.

Zaleca się przeprowadzić kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza według metody podanej

w opracowaniu ',Powierzclrniowe utrwalenia. oznaczanie ilości rozkładanego Iepiszcza

i kuszywa".

7. OBMIAR ROBOT
7.1. ogólne zasady obmiaru Robót

ogólne zasady obmiaru Robót podano w Specyfikacji Technicznej DM'00.00.00 ''Wymagania ogólne''

pk1.7.

7.2. Jednostka obmiarowa
obmiar oczyszczone1 oraz skropionej powierzchni warstwy powinien być dokonany w metrach

kwadratowych [m2].

8. oDBIoR RoBÓT
8.1. ogólne zasady odbioru Robót

ogólne zasady odbioru Robót podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00 ''Wymagania ogólne''

pkl. 8.
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8.2. odbiór Robót
odbiór oczyszczonej i skropionej powierzchni jest dokonywany na zasadach odbioru Robót

zanika1ących i ulegających zakryciu. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z

bieŻącĄ kontroli materiałów i Robót.

odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wyników badań Wykonawcy z bieŻące1 kontroli
jakości materiałów i Robót i oględzin warstwy'

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor nadzoru ustali zakres wykonania Robót poprawkowych.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem

Nadzoru.

9. PoDsTAwA PŁATNOŚCI
9.1. ogólne ustalenia doĘczące podstawy płatności

ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00'00

''Wymagania ogólne'' p.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena dla wykonanego oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

- mechaniczne oczyszczenie kaŻdej niŻej połozonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni

z ewentualnym polewaniem wodą lub uzyciem sprężonego powietrza, w zaleŻności od potrzeb;

- tęCzne odspoj enie stwardniałych zanieczyszczen;

- dostarczenieIepiszcza i napełnienie nim skapiarekoraz podgrzanie do wymaganej temperatury;

- skropienie warstwy lepiszczem w ilości określonej w Specyfikacji Technicznej'

Cena dla wykonanego oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych wchodzi w zakes ceny

wyrównania istniejącej podbudowy mieszankami mineralno_asfaltowyrni oraz wykonania nawierzchni z

betonu asfaltowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN_84/c-04l34 Przetworynaftowe.Pomiarpenetracjiasfaltów.
PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych

''Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego \episzcza i kuszywa." ZaIecone przez

GDDP do stosowania pismem GDDP-5. 3a-55115192 zdnia 1992.02.03.

Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 r.



D.04.04.02. PoDBUDow A Z KRUSZYWA ŁAMANEGo STABILIZoWANEGo MECHANICZNIE
LIKWIDACJA PRZEŁoMow

1. WSTEP
1.1. Informacje ogólne

Przedmiotem niniejszej STwioRB Są wymagania dosczące wykonania i odbioru Robót związanych

z wykonaniem podbudowy zkruszywałamanego stabilizowanego mechanicznie dla zadań:

- Remont drogi grninnej nr 361005T Wójeczka ''Zbiorniki'' od km 0+000 do km 0+678'

_ Remont drogi gminnej 'ł,łójcza,,Plebanka'' nr 361073T od km 0+000 do km 0+945,

- Remont drogi gminnej nr 361008T Chrzanów przezwieś od km 0+000 do km 0+680.

1.2. Zakr es stosowa nia S pecyfi kacj i Tech n icznej

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokurnentacji Przetargowej i naleŻy je stosować w zlecaniu

i realizacji Robót opisanych w podpunkcie 1 . 1 .

l.3. ZaV r es Robót obj ęĘc h Specyfi kacj ą Tech n iczn ą
Ustalenia zawat1e w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania dotyczące Robót

nviązany ch z wykonani em :

- likwidacji przełomów przy uŻycia kruszywa łamanego 0/63mm (gr. 30cm)'

- podbudowy z|<ruszywa łamanego o grubości 10cm, 20cm i25cm.

1.4. określenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczeniu

kuszywa 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 

ogólne'' 1.4'

1.5. ogólne wymagania doĘczące Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakośc uykonania Robót, ich zgodność z Dokumentacją

Projektową' STWiORB i poleceniami Inspektora. ogólne wymagania dotyczące Robót podano w

STWiORB DM.00.00.00. ,,Wynagania ogólne'' p. 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne

ogólne wymagania dotyczące materiałów podano W Specyfikacji Technicznej DM.00.00'00.

''Wymagania 
ogólne'' p. 2'

2.2. Kruszywo
Materiałem do wykonania podbudowy z ?łuszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie powinno

być kruszywo łamane uzyskane w wyniku przekuszenia Surowca skalnego lub kamieni narzutowych

i otoczaków albo ziaren zwiru większych od 8 mm. Kruszywo powinno być jednorodne, bez

domieszek gliny i zanieczyszczeń obcych.

2.2. I. Uziarruenie kruszywa
Krzywa kuszywa przeznaczonego do podbudowy pomocniczej (warstwa mrozochronna)

powinna leŻeć pomiędzy krzywymi granicznymi l-2 podanymi na rysunku 1.
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Rysunek l. Pole dobrego uziarrrienia l<rusz;yw przeznaczonych na warstwy ulepszonego podłoŻa i podbudowy

wykonywanych metodą stabi lizacj i rrrech anicznej

Krzywa uziarnienia kuszywa powinna być ciągła i nie przebiegać od dolnej do górnej kr'zywej

grarucznej uziarnienia na SąSiednich sitach. Wymiar największego ziarna kr'uszywa nie może

przel<raczaó 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. Frakcje kuszywa przechodzące

przez sito 0,075 mm nie powinny stanowić więcej niŻ 65'ń frakcji przechodzącej przez sito

0,5 mrn.

2.2.2. WŁaściwości kr'uszywa

Kruszywo powinno spełniać wymagania okr'eślone w ponizszej tablicy l.

Tablica 1. Właściwości kruszywa

Lp. Właściwości Wymagania

1 ZawartośÓ ziarn mniejszych niż 0,075 mm, nie więcej niz 2- t0%

2 ZawartośÓ nadziarna, nie więcej niz 5Y.

J Zawartość ziaren nieforemrrych, nie więcej niż: 35%

4 ZawartośÓ zanieczyszczeń organiczlych, nie więcej niz 1%

5 Wskazn i k piaskowy p o p ięci okrotn y m zagęszczeniu 30-70oń

6 Scięralność w bębnie Los Angeles:

a) całkowita po pełnej liczbie obrotów, rrie więcej niż

b) po 1/5 liczby obrotów' w stosunku do uby.tków masy po pełnej liczbie obrotów, nie

więcej niz

35%

30oń

7 Nasiąkliwość, nie więcej niz 3Yo

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zarnrażania, nie więcej niz 5%

9 Zawartość związków siarki w przeliczeril rra So:, nie więcej niż I

l0a Wskaźnik nośności wno3 nrieszanki kuszywa' nie mniejszy niŻ

przJ za1ęszczeniu l. >l,03 -doĘczy podbtrdowy zasadniczej drogi

120

l0b Wskaźnik nośności wno5 rnieszanki kuszywa, nie rnniejszy niŻ

pr zy zaBęszazeni u I. > l,00 _ doĘ czy pod bu dowy zjazdów

60

2.3. Woda
NaleŻy stosować wodę odpowiadającąwymaganiom PN-EN 1008:2004. Dla pitnej wody Wodociągowej

wynragań nie okeśla się.

a0

90

0

10

20

30

10

50

80

Śl0
a;

;60

t50q

ł10
q
330

?0

ID

!
tJę

Ę-
6
q-

60

10

BO

90



Specyfi kacj a Tec ltniczna D. 01. 04. 02

Ż.4.Źród\z materiałów
Wszystkie materiaĘ uŻyle do budowy powinny pochodzić tylko Ze źrodeł uzgodnionych

i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Żródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem

Robót' Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wyniki badań laboratoryjnych łącznie

z projektowaną Wzywą uziarnienia i reprezentatywne próbki materiałów.

Materiały Z Zaproponowanego przez Wykonawcę źrodła będą zaakceptowane do wbudowania przez

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

wyniki badań laboratoryjnych prowadzonych przez Inspektora Nadzoru v,rykaŻą zgodność cech

materiałowych z wymaganiami'
Zatwierdzanie źrodła materiałów nte oznacza, ze wszystkie materiały z tego źródła będą przez

lnspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania. MateriĄ, które nie spełniają wymagań zostaną

odrzucone.

3. SPRZDT
3.1. Wymagania ogólne

ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji DM.00.00.00. ''Wymagania ogólne'' p.3.

3.2. Sprzęt do wykonania ulepszonego podłoża i podbudowy

Do likwidacji przełomów oraz wykonania podbudowy z Vłuszywa łamanego stabilizowanych

mechaniczni e naleŻy stos ować :

- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kuszyw, wyposazone w urządzenia dozujące wodę

(mieszarki powinny zapewric w1{worzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej),
_ koparki jednonaczyńowe podsiębierne;

- piły do nawierzchni;

- równiarki lub układarki do rozkładania kruszywa

- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statycme do zagęszczatia, zaś do miejsc trudno

dostępnych zagęszczarki pły'towe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne

ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00.

''Wymagania ogólne'' p.4.

4.2. Transport krusz}łva
Krusz}'rva moŻna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem zinnymi materiałami' nadmiernym rłysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKoNANIE RoBÓT
5.1. ogólne zasady wykonania Robót

ogólne zasady wykonania Robót podano w Specyfikacji DM.00.00.00. ''Wymagania ogólne'' p.5.

5.2. Przy gotowan ie podłoża
Podłoze pod podbudowę Z krtlszywa łamanego stabilizowanego mechanicznię stanowi warstwa

istniejącej konstrukcji po profilowaniu i dogęszczeniu do war1ości zgodnych z Dokumentacją

Projektową.

JeŻeltpodłoŻe wykazuje jakiekolwiek wady to powinny być one usunięte według zasad akceptowanych

przez Inspektora Nadzoru.



,S necvfi kac i a Tec hnicz na D. 04. 0 4. 02.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
MieszaŃę kuszywa o uziarnieniu zgodnym Z projeldowaną Wzywą uziarnienia i wilgotnoŚci

opĘmalnej na\eży w7Ąwarzać w mieszarkaclr stacjonarnyclr gwarantujących otrzymanie jednorodnej

mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nratęriału ńe dopuszcza się

w1,twarzania mieszanki przez nrieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po

wyprodukowaniu powinna być od razu transpotlowana na miejsce wbudowania w sposób

przeciwdziałający segregacj i i nadmiernemu wysychaniu.

5.4. Rozkładanie mieszanki kruszywa
Podbudowa powinny być wfyczone w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją

Projektową lub według zalęcen lnspektora Nadzoru z to\erancjami okeślonymi w niniejszej

Specyfikacji.
Paliki lub szpilki do kontroli uksŹałtowania warstw powinny być wcześniej, odpowiednio Zamocowane

i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. Rozmieszczenie palilców lub szpilek powilrno

urnożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia Robót i nie powinno być większe niż co

l0 m.

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

ostatecma grubość po Zagęszczeniu była równa gruboŚci projek1owanej. GruboŚó pojedynczo

układanej warstwy nie moze prze|łaczać 30 cm po zagęszczentu. Warstwy kuszywa powinny być

rozkładane w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.

JeŻeli podbudowa składa się z więcej niz jednej warstwy kruszywa, tokaŻda warstwa powinna być

wyprofilowana izagęszczooa Z zachowaniem wymaganych spadków irzędnych wysokościowych.

Rozpoczęcie układania następnej warstwy moze nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez

Inspektora Nadzoru. Kruszywo w miejscach, w k1órych widoczna jest jego segregacja powinno być

pr zed zagęszczeni em zastąpione materiałem o odp owiednich właściwoś ciach.

5.5. Zagęszczanie podb udowy

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kuszywa naleŻy przystąpić do jej zagęszczenia

przez wałowanie. Wałowanie powinno postępować stopniowo od dolnej do górnej krawędzi

podbudowy przy przekoju o spadku jednostronnyrn. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia

powstałe w czasie zagęszczarla powirury być wyrównafie pfzez spulclrnienie warstwy kuszywa

i dodanie lub usunięcie materiału, aŻ do otrzymania równej powierzchni' W rniejscach niedostępnych

dla walców podbudowa powinna być zagęszczona Zagęszczarkami płflowymi, rnałyrni walcami

wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zagęszczenie na1eŻy kontynuować do osiągnięcia wskaŹnika zagęszczenia ulepszonego podłoża

i podbudowy nie mniejszego od 1,0 według próby Proctora. Wilgotność mieszaŃi kruszywa podczas

zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, okeŚlonej według próby Proctora,

zgodnie z PN_B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony

przez mieszanie inapowietrzante. JeŻeli wilgotnośó mieszaŃi kr'uszywa jest niŻsza od optymalnej

o 2% jej wartoŚci, mieszanka powinna być zwilzona okeśloną ilością wody i równomiernie

wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność nrieszanki kuszywa jest wyzsza od optynralnej o 2% je1

wartości' mieszankę na|eŻy osuszyć. Wskaźnik zagęszczenia 15 podbudowy wg BN 77l8931-I2lub

okeślony zbadanprzeprowadzonych płyą dynamicznąpowinien odpowiadać przyjęternu poziomowi

wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp' l0'

5.6. Utrzymanie podbudowY

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzeniabieŻących napraw podbudowy uszkodzone1 przez

ruch budowlany jak równiez wskutek oddziaływania czynników atmosferycznyclr, takich jak opady

deszczu, śniegu tmróz.
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Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu,

jeŻeli wystąpi mozliwośÓ uszkodzenia podbudowy.

5.7. Likwidacja przełomów

Celem likwidacji przełomu istniejącej nawierzchni bitumicznej naleŻy rozębrać uszkodzoną

nawierzchnię wraz z podbudową. Nawierzchnię wokół przełomu naleŻy wyramować przy uĘciu p1ły

na nawierzchni celem uzyskania regularnej powierzchni. PowstaĘ lvykop o głębokości 40cm

wypełnić kuszywem łamanym frakcji 0/63mm wrazZzagęszczeniem go warstwami o grubości20cm.

Górna warstwa kuszywa po Zagęszczeniu winna zostać wyrównana z istniejącą nawierzchnią

bitumiczną wokół przełomu.

6. KoNTRoLA JAKoŚCI RoBoT
6.1. ogóIne zasady kontroli jakości

Zasady ogólne kontroli jakości Robót podano w Specyfikacji DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne'' p.6.

6.2. Badania przed prrystąpieniem do Robót
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do

wykonania Robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji

materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w p.2'

6.3. Badania w czasie Robót
Częstotliwość badań kontrolnych w czasie Robót przy budowie podbudowy z kruszyw łamanych

stabilizowanych mechanicznie podano w tablicy 2.

Tablica 2. Częstotliwość badań kontro|nych w czasie robot przy budowie podbudowy z kttsz}r,v

stabilizowanych mechaniczn ie

Lp. Wyszczególnienie badań

Częstotliwość badań

Minimalna liczba
badań na dziennej

działce roboczej

Maksymalna
powierzchnia
podbudowy
przypadająca
jedno badanie
(-')

I Uziarnienie mieszanki
2 100

2 Wilgotność mieszanki

J Zagęszczenie warstwy 2 próbki na 1000 m'

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab'1, pkt2.2.2.
dla kaŹdej par1ii kruszywa i przy

każdej zmianie kuszywa

6.3 . l. U ziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pld.2.2.

Próbki naleŻy pobieraó w sposób losowy, z rozłoŻonej warstwy, przed jej zagęszczeniem.

Wyniki badań powinny być na bieŻąco przekazywane Inspektora Nadzoru.

6.3.2. Wilgotność mieszanki
Wilgotność mięszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby

Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +l0oń -20% jej wartości.

Wilgotność naleŻy określió według PN-B-067 l 4- l 7.

6.3 .3. Zagęszczenię p odbudowy

Zagęszczente kaŻdej warstwy powinno odbywać się az do osiągnięcia wymaganego wskaŹnika

zagęszczeniaI5.



Wskaźnik zagęszczeniaulepszonego podłoŻa i podbudowy naleĄ sprawdzać zgodnie z pk1'5'5'

W przypadku' gdy przeprowadzenie badania jest niemoŻliwe' kontrolę Zagęszczenia naIeży

oprzeina mętodzie obciąŻehpłytowyclr, wg lnstrukcji Badań Podłoza Gruntowego Budowli

Drogowych i Mostowych -CDDP 1998 (część Ż załącznik) i PN-S-02205 :1998, i nie rzadziej

nlŻraz na 500 m2.

Zagęszczente ulepszonego podłoŻa i podbudowy stabilizowanej mechanicznie na\eŻy lznać za

prawidłowe, gdy wskaŹnik odkształcerria 16 jako stosunek wtórnego modułu Ez do

pierwotnego modufu odkształcenia E1, jest nie większy od Ż,2 dla kazdei warstwy

konstrukcYjnej PodbudowY.

<))

6.3.4. Właściwości kuszywa
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonychw pW.2'2'2'

Próbki do badań pełnyclr powinny być pobieranę przez Wykonawcę w sposób losowy

w obecności Inspekora Nadzoru.

6.4. Badania wYkonanej warstwY

Częstotliwośc i zakes badań i porniarów wykonanej warstwy ulepszonego podłoŻa i podbudowy

z kuszywa stabilizowanego mechanicznie przedstawiono w tablicy 3.

Tablica 3 ' Częstotliwość i zakr'es badń i pomiarów wykonanej wafstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego

mechatlicznie

Lp.
Wyszczególnienie
badań i pomiarów

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

Grubość warstwy

Podczas budowy:

-w 3 punktach na każdej dziennej działce roboczej lecznie
rzadztei niz I na 100 m2

Przed odbiorem:
_ w 3 punkta ch, lecz tie rzadztej niŻ ruzna 1000 nr2

2
NoŚnoŚć i zagęszczenie wg

obciąŻefi pĄ'towych
Razna500 m2

J Szęrokość co 50m

4 Równość podłuŻna ŁaĘ 4-metrową co 20 m

5 Równość poptzeczna Łatą2-netrową co 20m

6 Spadki poprzecznex) ŁatąŻ-mettową co 20m

7

8

Rzędne

Uksńałtowanie osi w planie
co50m

Ez

Et

*1 ooaa*owe pomiary spadków poprzecmych i ukształtowania
rra koricu każdej

osi w planie naleĄ
krzywej przejściowej

wykonać w punktach

oraz na początku, w
głównych łuków poziomyclr: na początku i

środku i na końcu każdego łuku poziornego'

6.4. 1. Grubość warstwy |-' -^-^^-^-^^:.. .
Grubość warstwy Wykonawca powinien mterzyć natychmiast po jej zagęszczeniu co najmnte;

w trzeclr losowo wybranych punktach nakaŻdĄ dziennej dztałce roboczej i nie rzadztej niŻ

w jednym punkcie na kazde 100m2 podbudowy. Bezpośrednio przed odbiorem na|eŻy

wykonać pomiary gruboŚci warstwy co najmniej w trzech puŃtach, lecz nie rzadz\Ą niŻ raz

na 1000 m2.

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości warstw nie powinny przekaczaÓ"

- dla podbudowy zasadniczej + 1go7o,

- dla podbudowy ponrocniczej i ulepszonego podłoŻa +10oń' -I5o/o'
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6.4.2. Nośność i zagęszczenie warstw wg obciąŻeń pły.towych

Należy wykonać pomiary nośności ulepszonego podłoŻa i podbudowy z l<ruszywa, wg metody
obciąŻen płytowych, zgodnie zPN-S-02205, załącznik B. obciązenia na\eŻy wykonać nie
rzadziej niŻraz na 100 m2.

Ulepszone podłoŻe i podbudowa powinny spełniać wymagania dotyczące nośności podane
ponizej w tablicy 4 lub określone w Dokumentacji Projektowej'

Tablica 4. Cechy podbudowy

Podbudowa
zbuszywa o

wskaźniku
Wnog flie

mniejszym

niż, yo

Wymagane cechy podbudowy

Wskamik
zagęszczenn

Is nie
mniejszy niŹ

Maksymalne ugięcie
spręZyste pod kołem, mm

Minimalny moduł
odkształcen ia mierzony pĘtą

o średnicy 30 cm, MPa

40 kN 50 kN od
pierwszego

obciążenia
Er

od drugiego

obciąŹenia E2

60

80

120

1,0

1,0

1,03

1,40

1,25

1,10

1,60

r,40

1,20

60

80

100

r20
r40
r80

Zagęszczenie warstwy z l<ruszywa naleŻy Lrznać za prawidłowe wtedy' gdy stosunek wtórnego
modułu odkształcenia E2 do pierwotnego modułu odksŹałcenia F'l , mierzony przy użyciu
pĘĘ o średnicy 30 cm, jest nie większy od 2,2:

E'2lEĄ <2,2

6.4.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy
6.4.3.1. Równość warstwy

Nierówności podłuzne podbudowy należy mierzyć łatą 4-metrową zgodnie Z norfi|ą
BN-6B/893l-04, z częstotliwością podaną W tablicy w p.6.4. Nierówności
p opr zeczne nal eŻy mier zy ć 2 - metrową łatą z c zęstotl i woś c i ą j w.

Nierównośc i nie powi nny przeb aczać:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.3.2. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne naleŻy mierzyć Za pornocą 2-metrowej łaty i poziomicy
z częstotliwością podaną w tablicy w p' 6'4. Spadki poprzecznę powimy być zgodne
z dokumentacj ą proj ektową z toler ancją +0,5yo.

6.4.3.3. Rzędne podbudowy
Rzędne podbudowy naleŻy sprawdzać co 50 m' Róznice między rzędnymi

wykonanymi i projektowanymi nie powinny ptzeVłaczac od +l do -2 cm.
6.4.3.4. Ukształtowanie osi podbudowy

Ukształtowanie osi podbudowy naleĘ sprawdzić w punktach głównych trasy i innych
dodatkowych, rozmieszczonych nie rzadziej niż co 50 m'

oś podbudowy w planie nie moŻe być przesunięta w stosunku do osi projek1owanej o
więcej niz 5cm wkazdym punkcie na całej długości.

6.4.3.5. Szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy naleŻy sprawdzić co 50m. Szerokość ulepszonego podloża i

podbudowy nie moze roŻnić się od szerokości projektowanej o więcej niŹ + 5 cm.
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6.5. Zasady postępowania z wad|iwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Niewłaściwe uziarnienie i właściwości kruszywa

Wszystkie kuszywa nie spełniające wymagań dotyczących uziarnienia i właściwości podanych

wodpowiednich punktach niniejszej Specyfikacji, zostaną odrzucone. Jezeli kuszywa, nie

spełniające tych wymagan zostały wbudowane to będą' na polecenie Inspektora Nadzoru,

wynrienione przez Wykonawcę na właściwe' na koszt Wykonawcy i bez jakiclrkolwiek

dodatkowych kos zt ów ponies i onych pr zez Zamawiaj ące go.

6'5. l. Niewłaściwe cechy geometty czl7e

Wszystkie powierzchrrie' które vłykazują większe odchylenia cech geometrycznyclr od

okr'eślonych w p.6.4.3. powinny być naprawione pfzęZ spulclmienie lub zerwanie do

głębokości co najmniej 10 cm, rłyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanię nowego

matęriafu bez spulchnienia wykonanej war'stwy jest niedopuszczalnę-

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudorły

Przed odbiorenr Wykonawca Sprawdzi grubość warstw w obęcności Inspektora Nadzoru,

z częstotliwością podaną w tablicy w p. 6.4. Przynajmniej w 50oń otworów grubość warstw

powinna być co najrnniej równa projektowanej, a w Żadnyn otworze niedomiar gruboŚci nie

moŻe byÓ większy od l0% (podbudowa zasadnicza) lub 15% (podbudowa pomocnicza i

ulepszone podłoze).

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

Inspektora Nadzoru, dodatkowe otwory w celu identyfikacji powierzchni wadliwych

pod względem grubości.

Na wszystkich powierzchniach wadliwyclr pod względenr grubości Wykonawca wykona

naprawę podbudowy. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych

Robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warshły, wg wyzej podanych zasad na koszt

Wykonawcy.
6.5.3. Nięwłaściwe zagęszczenie podbudowy

Do odbioru zagęszczenia podbudowy Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne

zestawienie wyników badań wskaŹnlka zagęszczenia, wraz z wartościami średnimi dla całego

odbieranego odcinka, wykonane na podstawie bieżącej kontroli zagęszczenia.

Na odcinkach riie spełniających rvyrnagari co do zagęszczęnia podbudowy należy materiał

spulchnić i Roboty powtórzyó w sposób zaakceptowany przez lnspektora Nadzoru.

6. 5.4. Niewłaściwa nośrrośó podbudowy

Jezeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej to Wykonawca wykona wszelkie

Roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zlecone przez Inspektora Nadzoru, na

własny koszt.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. ogó|ne zasady obmiaru Robót

ogólne zasady obmiaru Robót podano w Specyfikacji DM.00.00.00. ''Wymagania ogólne'' pk1.7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy [m2], wykonanej podbudowy (zlikwidowanego przełomu)

jako warstwy konstr'ukcji z kruszywa łamanego o grubościach oraz uziarnieniu okeślonych

w Dokumentacii Proiektowej i podanych w p. 1.3.

8. oDBIÓRRoBÓT
8.1. ogóIne zasady odbioru Robót

odbiór podbudorły dokonywany jest na zasadach odbioru

oraz fia zasadach odbioru częściowego i końcowego

DM'00.00'00. ''Wymagania ogólne'' pkt. 8.

Robót zanikających i ulegających zakr'yciu

okreŚlonych w Specyfikacji Technicznej



9. PoDSTAWA PŁATNoŚCI
9.1. ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności

ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00.

''Wymagania ogólne'' p. 9.

9.2. Cena jednostki obmia rowej

Cena l metra kwadratowego [m2] likwidacji przełomu nawierzchni bitumicznej obejmuje:

- rozbiórkę istniejącej nawierzchni i podbrrdowy oraz wykop do odpowiedniej głębokości,

- wypełnienie przełomu kruszywem łamanym (zgodnie z załoŻęniami wykonania podbudowy

zkruszywa łamanego),

- przeprowadzenie pomiarów i badań okeślonych w Specyfikacji Technicznej;

- utrzymanie powstałej podbudorły w czasie Robót.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
l. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

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

3. PN-B-067 l4-I2Krusrywa mineralne. Badania. oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych

4. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. oznaczanie składu ziarnowego.

Metoda przesiewania

5. PN_B-06 7 1 4- l 6 Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanię ksztahtl ziarn

6' PN-B-06 7 1 4 - 17 Krttszywa minera l ne. Badania. oznaczanię wil gotnoś ci

7. PN-B-067 1 4- l 8 Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie nasiąkliwości

8. PN-B-06714-l9 Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanle mrozoodporności metodą bezpośrednią

9. PN-B-06714-26Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanle zawartości zanieczyszczeń organicznych

l0. PN-B-06114-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową

I l. PN-B-06114-3'7 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

l2. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Żelazawego

13. PN-B-06'71'4-42 Krus4rva mineralne' Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles

l 4. BN-64/893 1 -0 1 Drogi samochodow e. Oznaczanie wskaźnika piaskowego

I 5 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

1 6. BN-68/893l -04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą

l7. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięó podatnych ugięciornierzeln belkowym

l 8. BN-77/8931-12 oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

19. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa l'997.

20. Instrrrkcji Badań Podłoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych _ GDDP 1998 (część 2

załącznik)



D.04.08.01. WYROWNANIE PODBUDOWY MIE

1. WSTEP
l.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania doĘczące wykonania i odbioru robót związanych z

r,łyl<onaniem wyrównania podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi dla zadań:

- Remont drogi gminnej nr 36l005T Wójeczka ''Zbiorniki'' od km 0+000 do km 0+678,

- Remont drogi gminnej wojcza,,Plebanka" nr 361073T od km 0+000 do km 0+945,

- Remont drogi gminnej nr 361008T Chrzanów przezwieś od km 0+000 do km 0+680.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST jest S'osowana jako Dokument Przetargowy przy z\ecaniu i realizacji Robót wymienionych

w p. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy SST obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie wyrównania

podbudowy lub istniejącej nawierzchni mieszankami rrineralno-asfaltowymi.

1.4. określenia podstawowe

1.4. 1. Warstwa wyrównawcza - warstwa o zmiennej grubości układana na istniejącej warstwie w celu

wyrównania jej ńerówności w profilu podłużnym i poprzecznym'

I'4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiąnĄącymi, odpowiędnimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogólne'' oraz W SST D.05.03.05a ,,Nawięrzchnia z

betonu asfaltowego" pkt 1.4.

1.5. ogólne wymagania dotyczące robót

ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogólne'' pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. ogólne wymagania doĘczące materiałów

ogólne wymagania dotyczące materiałóW ich pozyskiwania i składowania podano w SST DM.00.00.00

,,Wymagania ogólne'' pkt 2.

2.2. Krusrywo
Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy wyrównawcze, wykon1łvanych i wbudowyrruanych na

gorąco' na1eĄ stosować kusryrła spełniające wymagania określone w SST D.05.03.05a

,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego" pkt 2.

2.3. Wypełniacz
Do mieszanęk mineralno-asfaltowych na warstwy wyrównawcze na\eĘ stosować wypełniacz wapienny

spełniający wymagania podane w SST D.05.03.05a,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego'' pkt 2.

2.4.Lepiszcza
Lepiszcza powinny spełniać wymagania określone w SST D.05.03.05a ,,Nawierzchnia z betonu

asfaltowego" pkt 2.

2.5. Składowanie materiałów

Dostawy i składowanie kuszyr,v' wypełniacry i lepiszcza powinny być zgodne z wymaganiami

określonymi w SST D.05.03.05a,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego'' pkt 2.



3. SPRZET
3.1. ogólne wymagania doĘczące sprzętu

ogólne wymagania doĘczące sprzętu podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogólne'' pk1 3'

3.2. Sprzęt do wykonania robót
Sprzęt do wykonania warstw wyrównawczych z mieszanek mineralno-asfaltowych został okeślony w

SST D.05.03.05a ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego" pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1. ogólne wymagania doĘczące transportu

ogólne wymagania dotyczącetransportu podano w SST DM.00.00.00 ,'Wymagania ogólne'' pk14.

4.2. Transport materiałów
Transpot1 kuszyłv' lłypełnlaczai\episzcza powinien spełniać rłymagania określonę w SST D.05.03'05a

,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego" pl( 4.

4.3. Transport mieszanki mineral no-asfaltowej

Transport mieszaŃi mineralno-asfaltowej powinien spełniać wynagania określone w SST D.05.03.05a

,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego" pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. ogólne zasady wykonania robót

ogólne zasady wykonania robót podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogólne'' pkt 5'

5.2. Proj ektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych

Zasady projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych Są określone w SST D.05.03.05a

,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego" pl( 5.

5.3. Produkcj a mieszanki mineralno-bitumicznej

Zasady produkcji, dozowania składników i ich mieszania Są okeślone w SST D.05.03.05a

,,Nawierzchnia z bętonu asfaltowego'' pkt 5.

5.4. Zarób próbny
Zasady wykonania i badania podano w SST D.05.03.05a ,,Nawierzcl'mia z betonu asfaltowego" pkt 5.

5.5. Przygotowanie powierzchni podbudowy pod wyrównanie profilu masą mineralno-

asfaltową
Przed przystąpieniem do wykonywania wyrównania poprzecznego i podfużnego powierzchnia

podbudowy powinna zostaÓ oczyszczonazIuźnego kuszywa' piasku oraz skropiona bitumem. WaruŃi

wykonania oczyszczetia i skopienia podbudowy podane są w SST D.04.03.01 ,,Oczyszczerue i

skropienie warstw konstrukcyjnych".

5. ó. Układan ie i zagęszczanie wa rstwy wy rów nawczej

Minimalna grubość warstwy wyrównawczej lzaleŻruona jest od grubości kluszywa w mieszance.

Największy wymiar ziarenŁłuszywa nie powinien przebaczać 0,5 grubości układanej warstwy. Przed

przystąpieniem do układania warstwy wyrównawczej Wykonawca powinien wymaczyć niweletę

układanej warstwy wzdłuŻ kawędzi podbudowy lub jej osi za pomocą stalowej linki, po której

przesuwa się czujnik urządzerlla sterującego układarką.
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Maksymalna gTubość układanej warstwy wyrównawczej nie powinna ptzekraczać 8 cm. Przy grubości

przekłacząącej 8 cm warstwę wyrównawczą naleĄ wykonaó w dwu lub więcej warstwach nie

przebaczających od 6 do 8 cm.

Warstwę wyrór.łnawczą układa się według zasad określonych w SST D.05.03'05a ,,Nawierzchrtla

z betonu asfaltowego" pkt 5.

Zagęszczelie Warstwy wyrównawczej zmieszanki mineralno-asfaltowej wyprodukowanej i wbudowanej

na gorąco odbyr,va się według zasad podanych w SST D.05'03.05a ,,Nawierzchnia z betonu

asfaltowego" pkt 5.

Ze względll na zmienną grubość zagęszczanej warstwy wyrównawczej Wykonawca robót, na podstawie

przeprowadzonych prób, przedstawi Inzynierowi do akceptacji sposób zagęszczalia warstw

wyrównawczychw zaleŻności od ich grubości.

5.7 . Utrzymanie wyrównanej podbudowy

Wykonawca jest odpowiedzia\ny za utrzymanie wyrównanej podbudowy we właściwym stanie' az do

czasu ułozenia na niej następnych warstw nawierzchni. Wszelkie uszkodzenia podbudowy Wykonawca

naprawi na koszt własny.

6. KoNTRoLA JAKoŚCI RoBoT
6.1. ogólne zasady kontroli jakości robót

ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogólne'' pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonaó badania zgodnie z ustaleniaml zawartymi

w SST D.05.03.05a ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego'' pkt 6, w zakesie obejmującym badania

warstw leŻących ponizej warstwy ścieralnej.

6.3. Badania w czasie robót
CzęstotliwośĆ oraz zakes badań i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy podano w SST

D.05.03.05a ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego" pkt 6.

6.4.Wymagania doĘcące cech geometrycznych łykonanego wyrównania podbudowy

Częstotliwoś c oraz zakres porniarów doĘczących cech geometrycznych wykonanego wyrównania

powinny być zgodne z okreŚlonymi w SST D.05.03.05a 
',Nawierzchnia 

z betonu asfaltowego'' pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. ogólne zasady obmiaru robót

ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM.00.00.00 
''Wymagania 

ogólne'' pkt 7.

7.2. Jednostl<a obmiarowa

Jednostką obmiarową jest t (tona) wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej'

8. ODBIORROBOT
8.1. ogólne zasady odbioru robót

ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogólne'' pkl 8.

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

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaruem tolerancji wedfug pkt 6 daĘ wyniki poz1Ąrłne.
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8.2. odbiór robótzanil<ających i ulegających Zakryciu
Roboty zwiąZanę Z wykonaniem wyrównania podbudowy nalężą do robót ulegających zaI<rycil. Zasady

ich odbioru są okeślone w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogólne'' pkt 8.2.

9.1. ogólne ustalenia dotyczące podstauy płatności

ogólne ustalenia dot. podstawy płatności podano w SST DM.00.00.00 ,,Wynragania ogólne'' pkt 9'

9.2. Cena jednostki obmia rowej

Cena wykonania l tony rłyrównania podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- dostarczeniemateriałów,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej,

- transport mieszanki na miejsce wbudowania,

- posmarowanie gorącym bitumem kawędzi urządzenobcych'
_ oczyszczenie i skropienie podłoza,

- rozścielenie i zagęszczenie mieszanki zgodnie z załoŻonymi spadkami i profilem,

- przeprowadzenle pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zvłtązane z wykonaniem wyrównania podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowynii

wytwarzanymi i wbudowywatrymi na gorąco są podane w D'05.03.05a ,,Nawierzchnia z

betonu asfaltowego" pkt 10.



D.O5.O3.O5A. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA SCIERALNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB Są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanyclr

z wykonaniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla zadan:

- Remont drogi gminnej nr 36l005T Wójeczka "Zbiorniki'' od km 0+000 do km 0+678,

- Remont drogi gminnej wojcza,,Plebanka" nr 361073T od km 0+000 do km 0+945,

- Remont drogi gminnej nr 361008T Chrzanów przezwteś od km 0+000 do km 0+680.

1,2. Zakr es stosowania STWiORB
STWiQRB jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych

wp. 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych sTwioRB
Roboty, których dotyczy STWiORB obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie warstwy

ścieralnej wg PN-EN 13108-1 i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 z mieszanki minęralno-

asfaltowej.

1.4. określenia podstawowe
1.4. l. Nawierzchnta - konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw sfuzących do przejmowania i

rozkładarua obciążenod ruchu pojazdów na podłoze.

1.4.2. Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie z kołami

pojazdów.

1 .4.3 . Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka kuszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.4' Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej _ okeślenie mieszanki mineralno-asfaltowej ze wzg|ędu

na największy wyrniar kuszywa D, np' wyrniar 16,22llb 32.

l .4.5' Beton asfaltowy _ mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kuszywo o uziarnieniu ciągĘm lub

nieciągłym tworzy strulcturę wzajemnie klinującą się.

1.4.6.lJziarnienie - skład ziarnowy kuszywa' wyraŹony w procentach masy ziaren przechodzących

przez określony zestaw sit.

1.4.7.Kategoria ruchu - obciązenie drogi ruchem samochodowym' wyrazone w osiach obliczeniowych

(100 kN) wg ,,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych'' GDDP-IBDiM

t681.
1.4.8. Wymiar kuszywa - wielkość ziaren kuszywa' określona ptzez dolny (d) i górny (D) wymiar

sita.

1.4.9. Krusą,r.vo grube-kruszywo zziareno wymiarze: D <45 mmotaz d > 2 mm.

1.4.10. KrLlszywo drobne - kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, którego większa część pozostaje

na sicie 0,063 mm.

l . 4. I l . Pył _ kr u szy w o z ziar en pr zecho dzący ch pt zez s ito 0, 0 63 mm.

l,4.l2. Wypełniacz_kruszywo, którego większa częśćprzechodziprzez sito 0,063 mm. (Wypełniacz

mieszany _ kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku

wapnia. Wypełniacz dodany - wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

l.4.|3. Kationowa emulsja asfaltowa - emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom

zdyspergowanego asfaltu.

1.5. ogólne wymagania doĘczące Robót
Pozostałe określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z normami' w1'tycznymi i określeniami

podanymi w STWioRB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne'' pkt l.5.
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2. MATERIAŁY
2.1. ogólne zasady dotyczące materiałów

ogólne zasady dotyczące rnateriałów podano w STWioRB DM.00.00.00' ''Wymagania ogólne'' pkt.2.

2.2. Lepiszcza as fa ltowe
Należy stosować asfalty drogowe wg PN_EN 12591 |21llub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 |59).

Rodzaje stosowanych Ieptszcz asfaltowych podano w tablicy 1. Oprocz lepiszcz wymieniouych w

tablicy l moŻna stosowaó irrne lepiszcza nienormowe według aprobat technicznych.

Tablica l. Zalęcane Iepiszczaasfaltowego do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria
ruchu

Mieszanka

ACS
Catunek lepiszcza

asfalt drogowy polimeroasfalt

KRl -KR2 AC5S, ACsS,
ACl1S

50170,701100

Wielorodzajowy 50170

Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec asfaltów drogorłych wg PN-EN 12591 |2]l

Lp Właściwości
Metoda
badania

Rodzaj asfaltu

50170 70l100

2 J 4 5

WŁASCIWoSCI oBLIGAToRYJNE
Penetracja w 25'C 0,1mm PN-EN 1426lzLl 50-70 70-100

Ż Tem peratura mięknien ia OC PN-EN 1427 [ŻŻ] 46-54 43-51

.J Temperatura zapłonu,

nie mniej niz

OC PN-EN 225921621 230 230

4 Zawartość składników
rozpttszczalnych,
nie mniej niż

o/o tnln't PN-EN t2s92I28l 99 99

2 J 4 5

5 Zmiana masy po starzeniu

(ubfek lub prąłost)'
nie więcej rriż

ońnlm PN-EN 12607-1 !3rl 0,5 0,8

6 Pozostała penetracja po

starzeniu, rrie mniej niż

o//n PN-EN 1426l21l 50 46

7 Ternperatura miękni en ia

po starzeniu, nie mniej niz

OC PN-EN 14271221 48 45

WLAŚCIWoSCl SPECJALNE KRAJoWE
8 Zawartość parafiny,

nie więcej niz

o//o PN-EN )'Ż606-1|30l )) ))

9 Wzrost temp. mięknierria
po starzeniu, nie więcej niż

oc PN-EN 1427l22l 9 9

10 Temperatura łarnliwości

Fraassa, nie więcej niż
"c PN-EN 12593l29l -8 -10

Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczaj ących zanleczyszczenie

asfa1tu i wyposaŹonych w system grzewczy pośredni (bez korrtaktu asfaltu z przewodanri

grzewczymi)' Zbiornik roboczy otaczarI<lpowinien być izolowarry termicznie, posiadać automaĘczny

system grzęwczy z tolerancją 'Ł 5"C oraz układ cyrkulacji asfaltu'
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2.3.Krusrywo
Do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego naleŻy stosować kuszywo według PN-EN 13043 [44l i

WT-l Kruszywa 2010 [64], obejmujące kruszywo grube , kruszywo drobne i wypełniacz. Kruszywa

powinny spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 -tablica 12,13,14,15.

Składowanie kuszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpteczających je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoze

składowiska musi być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się

odbywać w silosach w}posazonychw urządzenia do aeracji'

2.4. Środek adhezyjny
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantującego

odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kus4'wa i odporność mieszanki mineralno-

asfaltowej na działanie wody, mozna zastosować środek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary

kuszywo-1episzcze wartość przyczepności okeślona według PN-EN 1269'7-1l [34]' metoda C

wynosiła co najmniej 80%.

Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta. Składowanie

środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach okeślonych

przez producenta.

2.5.MateriaĘ do uszczelnienia połączeń i krawędzi

Do uszczelnienia połączeń technologicznych tj. złączy podłużnych t poprzecznych z tego Samego

materiału wykonywanego w róznym czasie oraz spoin stanowiących połączenia róŻnych materiałów,

naleŻy stosować materiały termoplastyczne, jak taśmy bitumiczno-kauczukowych według norm lub

aprobat technicznych.

Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić:

- nie mniej niz l0 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm'

- nie mniej niŹ l5 mrn przy gruboŚci warstwy technologicznej większej niŻ2,5 cm.

Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniacl-t

producenta' w warunkach okeślonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia krawędzi warstwy lub połączenia warstwy asfaltowej z lrządzeniami obcymi w

nawierzchni lub ją ograniczapcymi naleŻy stosowaó asfalt drogowy wg PN-EN 1259l |27], asfalt

modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 L59l,,metoda na gorąco''. Dopuszcza się inne rodzaje

lepiszczawg norm lub aprobat technicznych.

2.6.MateriaĘ do złączenia warstw konstrukcji
Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni na|eży stosować kationowe emulsje asfaltowe lub

kationowę emulsje modyfikowane polimerami według STWiORB 04.03.01. ,,Ocryszczenie i

skropienie warstw konstrukcyjnych".

3. SPRZET
3.1. ogólne wymagania doĘczące sprzętu

ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWioRB D-M-00.00'00,,Wymagania ogólne'' pkt 3'

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zaleŻności od potrzeb, powinien wkazać się mozliwością

korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak:

- wlwórni a (otaczarka) o mieszaniu cyklicznyn lub ciągłym, z automatycznym komputerowym

sterowaniem produkcj i, do wltwarzania mieszanek mineralno-asfaltouych,

- układarka gąsienicowa, z elel<tronicznym Sterowaniem równości układanej warstrły,

- skrapiarka,

- walce stalowe gładkie,

- walce ogumione
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- Szczotki mechaniczne i/lub inne Urządzeniaczyszczące'

- Samochody Samowyładowezę zprzykłyciem brezentowym lub termosami,

- Spl'Zęt drobny.

4. TRANSPORT
4.1. ogólne zasady doĘczące transportu

ogólrre zasady dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00'00. ''Wymagania ogólne'' pkt. 4.

4.2. Transport materiałów
Asfalt i polimeroasfalt naIeŻy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i

zaopatrzonychw urządzenla urnoŹliwiające pośrednie ogrzewanie orazw zawofy spustowe.

Krusz}r,va tnoŻna przewozl.ć dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed

zanieczyszczenietn, zmieszaniem zinnyni materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypełniacz naleŻy przewozió W sposób chroniący go przed zawilgocenienr, zbryleniem i

zatieczyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien być przewoŻony w odpowiednich cysternach

przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umoŹliwiających rozładunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach' beczkach i

innych opakowaniach pod warunkiem, Że nie będą korodowały pod wpĘwem emulsji i nie będą

powodowały jej rozpadu. Cysterny powinny być wyposazone w przegrody. Nie nalezy uŻywać do

transportu opakowań z metali lekkich (może zachodziĆ vnydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy

emulsjachopH<4).
Mieszankę mineralno_asfaltową naleŻy dowozić na budowę pojazdami sanrowyładowczynri w

zależnoścl' od postępu robót' Podczas transpot1u i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna

być zabezpieczona przed ostygnięciem i dopływem powietrza (przez przykrycie, pojernniki

termoizolacyjne lub oglzewanę itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do

wbudowania, powirura zapewniai utrzymanie temperatury W \łymaganym przedziaIe. Powierzchnie

pojemników uzywanych do transportu mieszanki powinny być czyste, a do zwllŻania tyclr

powierzchni moŻnauŻywać tylko środki antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na mieszankę.

5.WYKoNANIE RoBÓT
5.1. ogólne zasady wykonania Robót

ogólne zasady wykonania Robót podano w STWioRB DM.00.00.00. ''Wymagania ogólne'' pkt. 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inspekorowi Nadzoru do akceptacji projel(

składu mieszanki mineralno-asfaltowej. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartośó

lepiszcza podane są w tablicy 4.

Jezeli stosowana jest mięszanka kuszywa drobnego niełamanego i łamanego, to naleŻy przyjąć

proporcję kuszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50.

Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicy 6.

Tablica 4. Uziarnienie mieszanki minera|rrej oraz zawartośc lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej dla

Lchu KRI-KR2 [65]

Właściwość
Przesiew, [% (m/m)]

AC5S ACsS ACIIS
Wyrniar sita #, frnrn] od do od do od do

16 100

II,Ż 100 90 100

8 100 90 100 70 90

5,6 90 100 70 90

2 40 65 45 65 30 55

0,125 9 2Ż 8 Ż0 8 20
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ZawartośÓ lepiszcza,
minimum*)

Tablica 6. Wymagane właściwości mieszanki minęralno-asfaltowej do Warstwy ściera|nej, dla ruchu KRl -: KR2

Właściwośó

Warunki
zagęszczanla
wg PN-EN

I 3 I 08-20

[48]

Metoda i warunki
badan ia

AC5S AC8S ACIIS

Zawartość
wolnych
przestrzeni

C. l.2,ubijani
e, Żx50
uderzef'

PN-EN 12697-81331,
p.4

Vmht,o

Vmax3,o

[mint.o

Vmaxl,o

I/^int,o

Vma*3,0

Wolne
przestrzenie

wypełnione
lepiszczem

C.1.2,ubijani
e.2x50
lderzeń

PN-EN 12697-81331,
p.5

VFB,i175

vFB n,lrej

VFB,i,ts
vFBri,e3

VFBri,75
VFB,,i,os

Zawartość
wolnych
przestrzeni

w mieszance

mineralnej

C.l.2,ubijani
e, 2x50
uderzeri

PN-EN t26e7-81331,
p.5

VM4,,1,,11 VMA,,i,1a VtrM,,61q

odporność na

działanie wody ")

C.1.1,ubijani
e,2x35
uderzęń

PN-EN ).2697-12

[3 5],

przechowlnvanie w

40'C zjednyłn
cyk|em zamruŻanią

badanie w 25"C

1r'Sł90 1lsneo /ZSReo

")Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 20l0 [65]

w załącmiku 1'

5.3. Wytwarzanie mieszanki m i nera I no-asfaltowej

Mieszankę mineralno-asfaltową naleŻy w7Ąwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzen

dozowania, pod$Zewania i mieszania składników oruz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie składników mieszanki minera]no-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstępne, powinno

być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboezą, a Urządzenia do dozowania składników oraz

pomiaru temperatury powinny być okresowo Sprawdzane. Krusry'V/o o róZnym uziarnieniu lub

pochodzeniu naleŻy dodawać odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe naleŻy przechowywać w zbiorniku Z pośrednim Systemem ogrzewania' z układem

termostatowania Zapewniającym utrzymanie Żądanej temperatury z dokładnością + 5"C' Temperatura

lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowm (roboczyrn) nie może przekIaczac l80'C dla asfaltu

drogowego 50170 i 701I00 i polimeroasfaltu drogowego 45180-55 i 45180-65.

Kruszywo (ewentualnie Z Wpełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak' aby mieszaŃa

mineralna uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura

mieszanki mineralnej nie powinna być wyŻsza o więcej niŻ 30"C od najwyzszej tempemtury

mieszanki minęralno-asfaltowej podanej w tablicy 8. W tej tablicy najniższa temperatura doĘczy
mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyzsza temperatura

doĘczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni.
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Tablica 8' Najrłyższa i najniższa telnperatura mieszanki Ac [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki ['C]
Asfalt 50/70

Asfalt 70l100
Wielorodzajowy-35/50
Wielorodzajowy-50/70
PMB 45l80-55
PMB 45180-65

od

od

od

od

od

od

40 do 180

40 do 180

55 do 195

40 do 180

30 do 180

30 do 180

Sposób i czas mieszania składników mieszanki minęralno-asfaltowej powinny Zapewnić równomierne

otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem

skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (nr.in.: typ, rodzaj składników,

właściwości objętościowe) zzachowaniem braku róznic w ich właściwościach.

5.4. P rzy gotowan ie podłoża
Podłoze pod warstwę podbudowy z betonu asfaltowego powinno być na całej powierzchni:

- ustabilizowane i nośne,

- czy ste, b ez zanieczy szczenla lub pozostałości luźrrego kruszywa,
_ wyprofilowane, równe i bez koleirr,

- suche

Wymagana równość podłfima jest określona w rozporządzeniu dotyczącyrn warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. W wypadku podłoza z warstwy starej nawierzchni,

nierówności nie powinny prze|łaczać wartości podanych w tablicy 9.

Tablica 9. Maksyrrralrre nierówności podłoŻaz warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar łatą 4-

metrową lub rórvnoważną metodą)

Klasa drogi Element nawierzchni
Maksymalna nierównoŚć

podłoża pod warstwę

ścieralną [mrrr]

Z,L,D Pasv ruchu 9

Jezeli nierówności sąwiększe niżdopuszczalne' to należy wyrównać podłoze.

Rzędne wysokościowe podłoŻa oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających

powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoŻa powinien być zapewniony odpływ wody.

Wykonane w podłozu laty z materiafu o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaItu lanego w betonie

asfaltowym) naleŻy usunąć, a powstałe w ten sposób uby'tki wypełnić matęriałęm o właściwościach

zbliŻony ch do materiału podstawowego (np. wyp ełni ć bet onem asfaltowym).

W celu polepszenia połączenta między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzclnia podłoŻa

powinna być w ocenie wizualnej cfuopowata.

Szerokie szczelny w podłozu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami drogowymi

według PN-EN 14l88-l [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiałami według norm lub

aprobat technicmych.

5.5. Próba technologiczna
Wykonawca przed przystąpieniern do produkcji mieszanki jest zobowiązany do przeprowadzenia na

wniosek Inspektora Nadzoru próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodności

właściwoŚci wyprodukowanej mieszanki z receptą' W tyl celu naleŻy Zaproglamować otaczarkę

zgodnie z receptą roboczą i w cyklu automatycznym produkować mieszankę. Do badań naleŻy pobrać

mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki'
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Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki

mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwą segregację kruszywa.

Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w silosie lub

załadowac na samochód. Próbki do badań na|eŻy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metodą

określoną w PN-EN 12697-2] |39l.
Na podstawie uzyskanych wyników Inspektor podejmuje decyz1ę o wykonaniu odcinka próbnego.

5.6. odcinek próbny
Przed prrystąpieniem do wykonania warstwy Ścieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca winien

wykonać na wniosek Inspektora Nadzoru odcinek próbny celem uściślenia organizacji wywarzania i

układania oraz ustaleni a warunków zagęszczania.

odcinek próbny powinien być, zlokaLizowany w miejscu uzgodnionyn z Inspektorem Nadzoru.

Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m2, a dfugość co najmniej 50 m.

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu jakie zamierza

stosować do wykonania podbudowy.

Wykonawca moŻe przystąpić do realizac1i robót po zaakceptowanil przez Inspektora technologii

wbudowania i zagęszczania oraz wyników z odcinka próbnego.

5.7. Połączenie międzywarstwowe
Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uza|eŻnione od zapewnienia połączenia między

warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciążenla nawierzchni ruchem. Podłoze powinno być

skropione leplszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między warstwami konstrukcyjnymi oraz

zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między warstwami. Skropienie lepiszczem

podłoza przed lłoŻeniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinno być wykonane zgodnie z

sTwioRB 04.03.01.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę mineralno-asfaltową tnoŻna wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie zzapisamtw

punktach 5.4 i 5.7 .

Temperatura podłoŻa pod rozkładaną warstwę nie moze byćniŻszaniŻ +5"g.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w
punkcie 4.2.

MieszaŃę lnineralno-asfaltową asfaltową naleŻy wbudowywać w odpowiednich warunkach

atmosferycznych. Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niŻsza od temperatury

podanej w tablicy 9. Temperatura otoczenia moŻe byÓ niższa w wypadku stosowania ogrzewania

podłoŻa. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego

wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizającym temperaturę

mieszania i wbudowanianaleŻy indywidualnie okeślić Wymagane warunki otoczenia'

Tablica 10. Minimalna temperatura otoczenia na wysokości 2m podczas wykonywania warstw asfaltowych

Rodzaj robót Minimalna temperatura otoczenia ['C]
przed przystąpienięm do robót w czasie robót

Warstwa ściera|na o grubości > 3 cm 0 +5

Warstwa ścieralna o grrrbości < 3 cm +5 +10

Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 11.

Tab|ica l l' Właściwości warstwy AC

Typ i wymiar
m ieszanki

Projektowana
grubość warst\Ąy

technologicznej

lcm]

Wskaznik
zaEęszczenla

I%l

Zawartośc wolnych
przestrzeni w

warstwie

l%(vlv)l
AC5S, KRl-KR2 2,0 - 4,0 >97 1,0 - 4,0
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AC8S, KRl-KR2 2,5 + 4,5 >97 1,0 + 4,0

AClIS. KR1-KR2 3,0 + 5,0 >98 1,0 + 4,0

AC8S, KR3-KR4 2,5 - 4,5 >97 Ż,0 + 5'0

ACl15, KR3-KR4 3,0 + 5,0 >98 2,0 + 5,0

Mieszanka minęralno-asfaltowa powinna byÓ wbudowywana rozkładarką wyposaŻoną w układ

automaĘcznego Sterowania grubości warstwy i utrrymywania ńwelety zgodnie z dokurnentacją

projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu doptlszcza się wbudowywanie ręczne.

Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 nt, w co riajmniej trzęch miejscach (w

osi i przy brzegachwarstwy).
Warstwy wałowane powinny być równornternie zagęszczon:e cięŻk:rmi walcami drogowyrni. Do warstw

z betonu asfaltowego naIeŻy stosować walce drogowe stalowe gładkie z mozliwością wibracji,

oscylacji lub walce ogumione.

6.1. ogólne zasady kontroli jakości Robót
ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWioRB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogólne'' pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do Robót
P rzed przy stąpieniem do robót Wykonawca powinien :

_ uzyskać wymagane dokumenty' dopuszcza1ące wyroby budowlane do obrotu i powszechnego

stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału makiem CE lub znakiem budowlanynr B'
certyfikat zgodności' deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów

wykonane przez dostawców itp.),

Wszystkie dokurnenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspelctorowi Nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Uwagi ogólne

Badania dzielą się na:

_badania wykonawcy (w ramaclr własnego nadzoru),

-badania kontrolne (w ramach Nadzoru).

6.3.2. Badarua Wykonawcy
Badania Wykonawcy są wykonywanę przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia,

czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i

materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia

itp.) spełniają wymagania ola'eślone w kontrakcie'

Wykonawca powinien wykorrywaó te badania podczas realizać1i kontraktu, zruezbędną starannością i w

wymaganym zakesie. Wyniki naleŻy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybieri w

stosunkrr do wymagań kontraldu, ichprzyczyny naleŻy niezwłocznie usunąć.

Wyniki badań Wykonawcy n:ależy przekazywac zleceniodawcy na jego Żądanie. Inspektor moze

zdecydowaó o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeŻeń lnspektor

moŻeprzeprowadzić badania kontrolne według pktu 6.3.3.

Za|łes badań Wykonawcy związany z łykonywaniem nawierzchni:

- pomiar temperatury powietrza,

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-

EN 12697-13 [36]),

- ocena wizualna mięszanki mineralno-asfaltowej'

- wykaz ilości materiałów lub gruboŚci wykonanej warstvvy,

- pomiar spadku poprzęcznego warstwy asfaltowej'

- pomiar równoŚci warstwy asfaltowej (wg pldu 6.4.2.5),

- pomiar parametrów geonetrycznych warstwy,
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- ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy,

- oc ena wizualna j akośc i wykona nia p ołączen technolo gi cznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne są badaniami lnspektora, których celem jest sprawdzenie, czy jakość matęriałów

budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do

uszcze|nień itp.) oraz gotowej warstwy (wbrrdowane warstwy asfaltowe' połączenia itp.) spełniają

wymagania określone w kontrakcie. Wyniki tych badań są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i

rłrykonaniem badań na miejscu budowy zi1mtĄe się Inspektor w obecności Wykonawcy. Badania

odbywają się równiez Medy, gdy Wykonawca zostanie W porę powiadomiony o ich terminie, jednak

nie będzie przy nich obecny.

Rodzaj badań kontro|nych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w

tablicy 12.

Tablica 12. Rodzaj badan kontrolnych

Lp Rodzaj badań

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

2.1.

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Mieszanka m ineraln o-asfaltowa ur o'

Uziarnienie
Zawafiość |episzcza

Temperafura mięknienia lepiszcza odzyskanego

Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki

Warstwa asfaltowa
Wskazn ik zag ęszczenia 

u\

Spadki poprzeczne

Równośó
Crubość lub ilość materiału
Zawartość wolnych przestrzeni u)

Właściwości przeciwpoślizgowe

') do każdej warstwy i na kazdę rozpoczęte 6 000 m'nawierzchni jedna próbka; w

razte potrzeby liczba próbek moŻe zostać zwiększona (np. nawierzchnie dróg w
tęrenie zabudowy)

b) w razie potrzeby specjalne kuszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku \znan:ra, ze jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego

odciŃa budowy, Wykonawca ma prawo Żądaó prze.prowadzenia badań kontrolnych dodatkowych.

Inspektor i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i Wznaczeniu odcinków

częściowych ocenianego odcinka budowy. JeŻeli odcinek częściowy przyporządkowany do badań

kontrolnych nie moze być jednoznacznie i zgodnie Wznaczony, to odcinek ten nie powinien być

mniejszy niŻ20oń ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do

Wznaczonych odcinków części owych.

Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanychprzez Wykonawcę ponosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione

wątpliwości ze strony Inspektora |ub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaleŻne laboratorium, które nie

wykonywało badań kontrolnych.

Koszty badań arbitrazowych wraz Ze wszystkimi kosŹami ubocznymi ponosi Strona, na której

niekorzyść pr zemawia wynik badania'
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6.4.Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki
6.4.1. Uwagi ogólne

Właściwości mieszanki naIeŻy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki mineralno-

asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo
dopuszcza się badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.

6. 4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.I. Grubość warstwy oraz ilość materiafu

Grubośó wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12691-36 |40l oraz ilość wbudowanego

materiału na określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegaó od

projektu o wartości podane w tablicy 73, przy czym całkowity pakiet warstw asfaltowych nie moze

być mniejszy od projek1owanego o więcej niŻ 5Y,
W wypadku okeślania ilości nlateriału na powierzcknię i średniej war'tości grubości warstwy z reglĘ

należy przyjąć za podstawę caĘ odcinek budowy. Inspel(or ma prawo sprawdzać odcinki częściowe.

odcinek częściowy powinien zawierac co najmniej jedną dzienną działkę roboczą. Do odcinka

częściowego obowiązują te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią ar5Ąmetyczną wszystkich pojedynczych oznaczęil
grubości warstwy na caĘm odcinku budowy lub odcinku częściowym.

Tablica 13. Dopuszczalne odchyłki grubości warstlły oraz ilości materiału na określonej powierzclrrri, [%]

Walunki ocenv Warstwa asfaltowa AC"

A - Srednia z wielu oznaczęh grubości oraz ilości
L.- dulzy odcinęk budowy, powierzcltnia większa niż

6000 m2 lub

- droga ograniczona kawężnikami' powierzchnia

większa niż l000 m2 lub
_ warstwa ścieralną ilość większa niŻ 50 kglm2

2. _ mały odcinek budowy lub

- warstwa ścier'alną ilość większa niż 50 kglm2

l0

t0

6.4.2.2. WskaŹnik zagęszczenia warstwy
Zagęszczenie wykonanej warstwy' wyraŻone wskaŹnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych
przestrzeni, nie może przeLłoczyÓ wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 11. Dotyczy to

kazde go poj edyncze g o oznaczenia danej właściwości.

określenie gęstości objętościowej naleŻy wykonywać według PN-EN 12697-6 [32).

6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni

ZawartośĆ wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, nię moŻe wykroczyć poza wartości

dopuszczalne podane w tablicy 1 1.

6.4.2.4. Spadki poprzęcznę

Spadki poprzeczne nawierzclrni naleŻy badać nię rzadziej niż co 20 m oraz w punktaclr głównych łuków

poziomych.

Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, ztolerancją+ 0,5o^.

6.4.2.5. Równość podłuzna i poptzeczna
Poniiary równości podłuznej naleŻy wykonywać w środku kazdego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny lówności podłuznej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz placów i
parkingów należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klirra lub metody

równowaznej , mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej

niŻ co 10 m. Wymagana równość podfużna jest okeślona przez wartość odchylenia równości

(prześwitu)' k1óre nie mogą przekoczyÓ 6 mm' Przez odchylenie równoŚci rozumie się największą

o dl e gło ś ć ni ę dzy łatą a mier zoną p owierz c hni ą.

Do oceny równości poprzeczne1 warstw nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych naleŻy

stosowaó metodę z wykorzystaniem łaty 4-nretrowej i klina lub metody równowaznej użyciu łaty i
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ruchu, nie rzadziĄ nż co 10 m. Wymagana równość poprzeczna jest określona w rozporządzenil

dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne.

6.4.2.6. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej

Szerokośc warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kaŻdej jezdni, nie może się różnić od szerokości

projektowanej o więcej niz + 5 cm.

Rzędne wysokościowe, tnierzone co 10 m na prostych i co l0 m na osi podłuŹnej i kawędziach,

powinny być zgodne z dokumentacją projektową z dopllszczalną tolerancją + 1 cm, przy czym Co

najmniej 95% wykonanych pomiarów nie moŻe przekraczaó przedziału dopuszcza\nych odchyleń.

Ukształtowanie osi w planie, mierzone co l00 m, nie powinno roŻruć się od dokurnentacji projektowej o

=t5cm.
ZłączapodłuŻne i poptzeczne. sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związaną wykonane w linii

prostej, równoleg|e lub prostopadle do osi drogi' Przylegające warstwy powinny być w jednym

poziomie.

Wygląd zevlnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien byó jednorodny,bez spękań, deformacji,

p|am i wykuszeń oraz lokalnych napraw nawięrzchni (łat) dokonywanych po wykonaniu warstwy

ścieralnej.

W przypadku, gdy w okresie gwarancji ilość napraw (łat) warstwy ścieralnej przekłoczy l0%o

powierzchni na lkm wykonanych robót, naleŻy wykonać wymianę tej warstwy na odcinku długości

lkm na którym występują ww. naprawy.

7.1. ogólne zasady dotyczące obmiaru Robót
ogólne zasady dotyczące obmiaru Robót podano w DM.00.00.00. ''Wymagania ogólne'' pkt' 7.

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostką obmiaru jest metr kwadratowy (m2) wykonanej warstwy ścieralnej.

8. oDBIÓR RoBÓT
8.1. ogólne zasady odbioru Robót

ogólne zasady odbioru Robót podano w STWioRB DM.00.00.00. ''Wymagania ogólne'' pkt. 8.

8.2. odbiór Robót
Roboty vznaje się za wykonane zgodnie z dokumęntacją projektową i STWiORB jeŻeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daĘ wyniki pozytywne.

9.1. ogólne ustalenia doĘczące podstaw płatności
ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w STWioRB DM.00.00.00. ''Wymagania

ogólne'' pkt 9.

9.2. Cena j ednostki obm iarowej
Cena wykonanta l n2 warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
_ oznakowanie robót,
_ oczyszczenie i skropienie podłoza'

- dostarczenie materiałów i sprzętu'

- opracowanie recepty laboratoryjnej,

- ew. wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego,

- wlprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
_ posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi \rządzei\,
_ rozŁoŻenie i zagęszczenię mięszanki betonu asfaltowego,
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- obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem,
_ przeprowadzenię pomiarów i badań wymaganych w specyflkacji technicznej,
_ odwiezienie sprzętu.

10. PRZEPISY ZwlĄzANE
1. PN-EN 1426 Asfalty i produk1y asfaltowe - oznaczanie penetracji igłą
2. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe _ Oznaczanie tenrperatury mięknienia -

Metoda Pierścień i Kula
3. PN-EN 1428 Asfalty t lepiszcza asfaltowe _ Onlaczanie zawartości wody w emulsjach

asfaltowych - Metoda destylacji azeotropowej

4. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie pozostałoŚci na sicie emulsji

asfaltowych oraz trwałości podczas magazynowania metodą pozostałości na

sicie
5. PN-EN 1144-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw - Analiza chemiczna

6. PN-EN 1744-4 Badania chemicznyclr właściwości kuszyw - Część 4: Oznaczanie
podatnoŚci l*yp ełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie

wody
1. PN-EN 12591 Asfalty i produk1y asfaltowe - Wynragania dla asfaltów drogowych

8. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe - oznaczante rozpuszczalności

9 . PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe _ Oznaczanl,e temperatury łamliwości Fraassa

l0. PN-EN 12606-I Asfalty i pr'oduk1y asfaltowę - Oznaczanie zawaftości parafiny - Część l:
Metoda destylacyjna

1l. PN-EN 12601-I Asfalty i produĘ asfaltowe - Oznaczanie odporności na twardnienie pod

wpływern ciepła i powietrza _Część,1:Metoda RTFOT
Jw. Część 3:Metoda RFT

12. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineraltro-asfaltowe - Metody badań rrrieszanek nlineralno-
asfaltowych na gorąco - Część 6: oznaczanie gęstości objętościowej rnetodą

hydrostatyczną

13. PN-EN 1269'7-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek minęralno-

asfaltowych na gorąco - CzęśÓ 8'. oznaczanie zawartości wolnej ptzestrzeni

14. PN-EN 12697-|1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco _ Część, 1l: określenie powiązania pomiędzy

kruszywem i asfaltem

15' PN-EN 12691-12 MieszaŃi mineralno-asfaltowę - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część, 12: określanie wrażliwości na wodę

|6. PN-EN 12691-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe _ Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco _ CzęśÓ l3: Pomiar temperatury

l7' PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowyclr na gorąco - Część, l8: SpĘwanie lepiszcza

18' PN-EN 12697-22 Mieszarrki nrineralno-asfaltowe _ Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco _ Część 22: Koleinowanie

19. PN-EN 12697-2'7 Mieszanki minęralno-asfaltowe - Metody badań rnieszanek nrineralno-

asfaltowyclr na gorąco - CzęśÓ 27 : P obieranie próbek

20. PN-EN 12697-36 MieszaŃi mineralno-asfaltowę _ Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni

asfaltowych
21. PN-EN 12846 Asfalty t lepiszcza asfaltowe _ Oznaczanie czasu \\rypły\ĄĄl emulsji

asfaltowych lepkościomierzenr wypĘwowym
Ż2. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe Oznaczanię sedymentacji emulsji

asfaltowych

23. PN-EN 12850 Asfalty ilepiszcza asfaltowe -Oznaczanie wartości pH emulsji asfaltowych
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24" PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach

przeznaczonych do ruchu

25. PN-EN 13074 Asfalty ilepiszcza asfaltowe - Oznaczarie lepiszczy z emulsji asfaltowych
przez odparowanie

26. PN-EN l3075-l Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Badanie rozpadu - Część l: Oznaczanię

indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltolłych, metoda z wypełniaczem
mineralnym

27. PN-EN 13108-1 Mieszankimineralno-asfaltowe-Wymagania_Częśó 1:BetonAsfaltowy

28. PN-EN 1 3 l 08-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagani a - Część 20: Badanie Ępu
29. PN-EN 13l19-I Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych

- Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli
30. PN-E'N 13179-2 Badania kuszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicmych

- Część 2:Liczba bitumiczna

31. PN-EN 13398 Asfalty t Iepiszcza asfaltowe - oznaczanie nawrotu spręzystego asfaltów

modyfikowanych

32. PN_EN 13399 Asfalty i \episzcza asfaltowe _ Oznaczanie odporności na magarynowanie
modyfi kowanych asfaltów

33. PN-E'N 13587 Asfalty i leptszcza asfaltowe Oznaczanie ciągliwości |episzczy

asfaltowych metodą pomiaru ciągliwości

34. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych
metodą testu wahadłowego

35. PN-EN 13589 Asfalty t lepiszcza asfaltowę _ Oznaczanie ciągliwości modyfikowanych
asfaltów - Metoda z duktylometrem

36, PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe Oznaczarue przyczepności emulsji
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie - Metoda z kuszywem

3'7. PN-EN 13703 Asfalty ilepiszcza asfaltowe - Oznaczanie energii deformacji
38. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji kationowych emulsji

asfaltowych
39. PN-EN 14023 Asfalty i Iepiszcza asfaltowe Zasady specyfikacji asfaltów

modyfikowanych polimerami



D.06.03.01 UMOCNIENIE POBOCZY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania doĘczące

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem remontu poboczy dróg dla zadań:

- Remont drogi gminnej nr 361005T Wójeczka ''Zbiorniki'' od km 0+000 do km 0+678,

- Remont drogi grninnej Wójcza,,P1ebanka'' nr 361073T od km 0+000 do km 0+945,

- Remont drogi gminnej nr 36l008T Chrzanow przezwieś od km 0+000 do km 0+680.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargouy i kontraktowy

przy zlecanil i realizacji robót wymienionych w punkcie l . 1 . i l .3.

1.3. Zakres robót objęĘch SST
Ustalenia Zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych

z wykonaniem umocnięnia poboczy dróg.

Zakesem robót jest objęte wykonanie:
_ wyrównanie i uzupełnienie istniejących poboczy gruntem niespoistyrn;

- ścięcia zawyŻonychpoboczy (poptzedzające utwardzenie poboczy kruszywem łamanyn);

- uzupełnienia (utwardzenia) poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/3 1,5 mm'

o grub. warstwy 10 cm.

ZaIł es występ owania um ocnieni a pob oczy zgod nie z Dokumentacj ą Proj ektową.

1.4. określenia podstaworve
określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami

podanymi w SST D.M.00'00.00,,Wymagania ogólne" pld 1.4.

1.5. ogólne wymagania doĘczące robót
ogólne rłymagania dotyczące robót podano w SST D.M.00.00.00,,Wymagania ogólne'' pkt l.5.

2. MATERIAŁY

2.1. ogólne wymagania doĘczące 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
Do utwardzenia poboczy zgodnie z Dokumentacją Projektową, będzie zastosowane kruszywo łamane

stabilizowane mechanicznie 0/31,5 o grubości warstwy l0 cm. Wymagania dla kruszywa wg PN-B-
11t12.

3. SPRZET

3.1. ogólne wymagania doĘczące sprzętu
ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00 ''Wymagania ogólne'', pkt'3.

3.2. Sprzęt do umocnienia poboczy
Wykonawca przystępujący do wykonania robót okeślonych w niniejszej SST powinien wykazac się

moŹliwością korzystania z następującego sprzętu:

- spycharki, równiarki do sprrlchniarua, rozkJadania, profilowania,

- przewoźne zbiorniki na wodę do zwtlŻania mieszanki optymalnej, Wyposazone w urządzenia do -

róv,nomi ernego i kontrolowanego dozowania wody,

- walce statyczne lekkie i średnie,
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- płytowe zagęszczarki wibracyj ne.

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
Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej SST, mozna korzystać z dowolnych środków

transportowych w warunkach zabezpiecza1ących kruszywo przed zanieczyszczenien
i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. W\aKoNANIE RoBÓT
5.1. ogólne wymagania dotyczące *ykonania robó

ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w DM.00.00.00 
''Wymagania 

ogólne'' pkt 5.

6. KoNTRoLA JAKoŚcI RoBoT
6.1. ogólne wymagania doĘczące kontrolijakości robót

ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w DM.00.00.00 ,'Wymagania ogólne''

pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przeprowadzi badania kuszyw i przedstawi wyniki tych

b adan InŻy nierowi do akceptacj i.

6.3. Badania w czasie robót
W czasie prowadzenia robót Wykonawca będzie prowadził badania, których zakles i częstotliwość

podanowtablicy 1.

badarianllca iwoŚc oraz zakres I larow

Lp. Wyszczególnienię badan
Częstotliwość badań

Minirnalrra liczbabadań na dziennej działce
roboczei

I Uziarnienie kuszywa 2 próbki

2 Wil eotn ość optym alrra kuszywa 2 próbkl

-) Wskam i k zagęszczenia tla u nl ocIli ottym poboczu Ż razv na )' kn

6.4. Pomiar cech geometrycznych umocnionych poboczy
Częstotliwoś ć oraz zabes ponriarów po zakonczeniu robót podano w tabIicy 2.

Tablica2 wośó oraz zakes umacn

Lp Wyszczególnienie Min iInalna częstotl iwość pom iarów

I Soadki ooorzeczne 2 razy na 100 n
2 Równość oodłużna co 50 tn

) Równość Doorzeczna

6.4. 1. Spadki poprzeczne poboczy

Spadki poprzeczne poboczy powinny być zgodrre z Dokumentacją Projek1ową, z tolerancją ł
0,sYo.

6.4.2. RównoŚć poboczy
Nierówności podłuzne ipoprzeczne naleŻy tnierzyć łatą 4-metrową lub dostosowaną do zakesu

robót. Maksymalny prześwit pod łatą nie moze przel<raczac l5 mm.

6.4.3. Grubość warstuy



Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nie powinny przekłaczać t l0 % jej

wartości.

7. OBMIARROBOT
7.1. ogólne wymagania doĘczące obmiaru robót

ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST D.M'00.00.00 ,,Wymagania ogólne'' pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest l m2 (metr kwadratowy) pobocza utwardzonego kuszywem o grub. 10 cm

(wrazze ścięciem pobocza w przypadku jedynie utwardzenia pobocza) oraz 7 m3 (metr sześcienny)

uzupełnienia pobocza gruntem niespoistym z dowozu'

8. ODBIORROBOT
ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 ''Wymagania ogólne'', pkt 8.

9. PoDsTAwA PŁATNoŚCI
9.1. ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności

ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST D.M.00.00.00 
''Wymagania 

ogólne''

pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 7 m2 utwardzonego pobocza obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości,

- prace pomiarowe, roboty przygotowawczei oznakowanie robót orazutrzymanie oznakowania,

- zakup, dostarczenie irozłoŻęnię niezbędnego materiafu do utwardzentapoboczy,

- dowóz i odwóz sprzętu do wykonania robót,

- zakup, dostarczenię i zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego

wykonania robót l ub wynikaj ących z pr zy j ęte1 techno 1o gii rob ót,

- ścięcie poboczy, odwiezienie guntu na odkład i wyprofilowanie poboczy oraz ich zagęszczenle,

- uporządkowanie terentl robót', załadunek i wywóz odpadów na wysypisko WTaZ z kosztami uĘlizacji
lub na miejsce przystosowane do składowania poza terenem budowy,

- utrzylanie umocnionego pobocza przez czas trwania robót budowlanych,

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w SST.

Cena wykonania l m3 uzupełnienia pobocza gruntem niespoistym obejmuje:

_ opracowanie Projektu Technologii i organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości,

- prace pomiarowe, roboty przygotowawczei oznakowanie robót orazutrzymanie oznakowania,

- Zaklp, dostarczenie' rozłoŻenie, wyprofilowaniei zagęszczenie materiafu do uzupełnienia poboczy,

- dowóz i odwóz sprzętu do wykonania robót,

- zakup, dostarczenie i zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego

wykonania robót lub wynikaj ących z pr zy jęt€1 technol ogii rob ót,

- uporządkowanie terenu robót, załadunek i wywóz odpadów na wysypisko wraz zkosztami utylizacji
lub na miejsce przystosowane do składowania poza terenem budowy'

- utrzymanie umocnionego pobocza przez czas trwania robót budowlanych,

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-B-1 1112 Kruszywa mineralne. Krusz}rva łamane do nawierzchni drogowych.
2. PN-75/B-0448 I Grunty budowlane. Badania laboratory.;ne.

3 . BN- 7718 9 3 l - 12 o znaczenie wskaźn ika zagęszczenia gruntu.
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D.07.02.01. OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z

montazem znaków pionowych dla zadań:

- Remont drogi gminnej nr 36l005T Wójeczka ''Zbiorniki'' od km 0+000 do km 0+678,

- Remont drogi gminnej wojcza,,Plebanka" nr 361073T od km 0+000 do km 0+945,

- Remont drogi gminnej nr 361008T Chrzanów przezwieś od km 0+000 do km 0+680.

I.2. Zakr es stosowa nia STWIORB
STWi6RB jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecatiu i realizacji Robót wymienionych

wp. 1.1.

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

wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego stosowanego na drogach, w postaci:

- znakow ostrzegawczYch.

1.4. określenia podstawowe

1.4.1. Znakpionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle

umieszczony na konstrukcj i wsporczej.

1.4.2.Tarczaznakll- elęment konstrukcyjny, na powierzchni którego umięszczanajest treść znaku.

TarczamoŻebyć wykonana zróŻnychmateriałów (stal' aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) -

jako jednolita lub składana.

1.4.3. Lico znaku - przednia część znaku, słuŻąca do podania treści znaku. Lico znaku moze być

wykonane jako malowane lub oklejane (folią odblaskową lub nieodblaskową)' W przypadkach

szczególnych(znakzprzejrzystychtworzyw syntetycznych) lico Znaku moze być zatopione w

tarczy znaku.

1.4.4. Znakdrogowy nieodblaskowy - znak, którego lico wykonane jest z materiałów zwykĘch (lico nie

rvykrzuj e właściwości odblaskowych).

L4.5. Znakdrogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe (wykonane

jest z materiału o odbiciu powTotnym - współdrożnym).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znakl - słup (słupy), wysięgnik, wspornik itp', na któryrn zamocowana jest

tarcza znaku, wtaz z elementami słuzącymi do przymocowania tarczy (śruby, zaciski itp.).

1 .4.'7 . Znakno\\y - znak uz),tkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3

miesięcy od daty produkcji.

l.4.8. Znakury.tkowany - znakustawiony na drodzę lub magazynowany przez okres dłuzszy niz3

miesiące od daty produkcji.

1.4.9. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w STWioRB D.00.00.00,'Wymagania ogólne'' pkt l.4.

1.5. ogó|ne wymagania doĘczące robót
ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWioRB D.00.00.00 ,,Wymagania ogólne'' pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. ogóIne wymagania dotyczące materiałów

ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWioRB
D.00.00.00 ,,Wymagania ogólne'' pkt 2.
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2.Ż. Aprobata techniczna dla materiałów

KaŻdy materiał do wykonania pionowego znaku drogowego, na który nie ma normy' musi posiadać

aprobatę techniczną wydaną przęz Uprawnioną jednostkę. Znakt drogowe powinny mieć certyfikat

bezpieczeństwa (mak,,B'') nadany przez uprawrioną jednostkę.

2.3. MateriaĘ stosowane do fundamentów znaków
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą być wykonywane jako:

- prefabrykatybetonowe,

- z betonu wykonywanego ,,na moko",
2.3.1. Cement

Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiada1ący

wymaganiom PN-B-1 970 l.
2.3.2. Kruszywo

Iłusz)r,vo stosowane do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 |3]. Zaleca slę

stosowanie kuszywa o lnarce nie rrizszej niz klasa bętonu.

2.3.3. Woda
Woda do betonu powinna być ,,odrniany 1'', zgodnie zwymaganiami normy PN-B-32250.

2.4, Tarcza znaku
2.4.1. Trwałość materiałów na wpłylvy zewnętrzne

Materiały uŻyte na Lico i tarczę zrr,l<tl oraz polączenie lica znaku z tarczą znaku, a takŻe spos ób

wykończenia znaku, muSZą wykazywaÓ pełną odpornośó na oddziaływanie światła, zmian

temperatury, wpły}\Y atmosferyczne i występujące w normalnych warunkach oddziaływania
chemiczne (w tym korozję elektrochemiczną) - przez caĘ czas trwałości znakl, okeślony
przez w5Ąw orcę lub dostawcę'

2.4.2.Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku
Producent lub dostawca znaku obowiązany jest przy dostawie okr'eślić, uzgodnioną z odbiorcą,

trwałośó znakuoraz warunki gwarancyjne dla znaku, atakże udostępnió naĘczenie odbiorcy:

a) instrukcję montaŻu znaku,

b) 1ane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znakl,
c) instrukcj ę ltrzy mania znaku.

2.4.3.MateriaĘ do wykonania tarcry znaku
Materiałami stosowanymi do wykonaniatarczy znaku drogowego Są:

- blacha stalowa,

- blacha z aluminium lub stopów z aluminium.

2.4.4.Tarcza znaku z blachy stalowej
Tarcza znaku z blachy stalowej grubości co najmniej 1,0 nrm powinna być zabezpieczona przed

korozją obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym.Dopuszcza się stosowanie

innych sposobów zabezpieczenia stalowych tarcz znakow przed korozją, np. przez

metalizowanie lub pokywanie tworzywami syntetycznymi pod warunkiem uzyskania

aprobaty technicznej dla danej tecbnologii. Nie dopuszcza się stosowania stalowych tarcz

znaków, zabezpieczonych przed korozjąjedynie farbami antykorozyjnymi. Krawędzietarczy
powinny być zabezpieczone przed korozją farbami ochronnynri o odpowiedniej trwałości, nie

mniejszej ruz przewidywany okres użytkowania znakl. Wytrzymałość dla tarczy znaku z

blachy stalowej nie powinna być nrniejsza niż 310 MPa.

2.5.Znaki odblaskowe
2.5.1. Wymagania doĘczące powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje się z zasady przez oklejenie tarczy znaku materiałem

odblaskowym.
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Właściwości folii odblaskowej (odbijającej powrotnie) powinny spełniać wymagania określone

w aprobacie technicznej.

2.5.2. Wymagania jakościowe znaku odblaskowego

Folie odblaskowe uz}te do wykonanialica znaku powinny wykazywać pełne związanie ztarczą

znaku ptzez caŁy okres wymaganej trwałoŚci znaku" Niedopuszczalne są lokalne

niedoklejenia, odklejania, zluszczenja lub odstawanie folii na krawędziachtarczy znaku oraz

na jego powierzchni. Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien

uniemozliwiać jej odłączenie od tarczy bez jej zniszczenta.Przy malowaniu lub klejeniu

symboli lub obrzeŻy znaków na folii odblaskowej, technologia malowania lub klejenia oraz

stosowane w tym celu materiały powinny być uzgodnione z producentem folii. okres

trwałości znaku wykonanego przy uŻyciu folii odblaskowych powinien wynosió od 7 do l0
Iat, w zaleŻności od rodzaju materiału. Powierzchnia Iica znaku powinna być równa i gładka,

nie rnogą na niej występować lokalne nierówności i pofałdowania. Niedopuszczalne jest

występowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zarówno na powierzchni jak i na obrzeŻach

tarcry znaku. Dokładność rysunku znaku powinna być taka, aby wady konturów znaku, które

mogą powstaÓ prry nanoszeniu farby na odblaskową powierzchnię znaku, nie były większe

niŻ:
_ 2 mm d\a znaków małych i średnich,

- 3 mm dla znaków dużych i wielkich.

Powstałe zacieki prz! nanoszeniu farby na odblaskową część znaku nie powinny byc większe w

kaŻdym kierunku niż:
_ 2 mm dla znaków małych i średnich,
_ 3 mm dla znaków dtrŻych i wielkich.

W znakach nowych nakaŻdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie

moze występowac więcej niŻ 0,7 lokalnych usterek (załamania, pęcherzyki) o wymiarach nie

większyclr niż 1 mm w każdym kierunku. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek

zarysowań powierzchni znaku. W znakach uzytkowanych na kaŻdym z fragmentów

powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza się do 2 usterek jak WŻej, o wymiarach

nie większych niŹ 1 mm w każdym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza się do 3

zarysowań o szerokości nie większej niŹ 0,8 mm i całkowitej długości nie większej niz 10 cm.

Na całkowitej długości znaku dopuszczasię nie więcej niz 5 rys szęrokości nie większej niz

0,B mm i długości prze\<racza1ącej l0 cm - pod warunkiem, Że Zarysowania te nie

znieksńałcają treści znaku. W makach uzytkowanych dopuszcza się równiez lokalne

uszkodzenie folii o powierzchni tie przel<raczającej 6 mm2 kaŻde - w liczbie nie większej niz

pięć na powierzchni znaku małego lub średniego, oraz o powierzchni nie przekraczającej 8

mmŻkaŻdę - w liczbie nie większej rnŻ8 nakażdym z fragmentów powierzchni znaku duzego

lub wielkiego (włączając znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x l200 mm. Uszkodzenia

folii nie mogą znieksńałcaÓ treści znaku - w przypadku występowania takiego zniekształcenia

znak musi być bezzwłocznie wymieniony. W znakach nowych niedopuszczalne jest

występowanie jakichkolwiek rys, sięgających przez warstwę folii do powierzchni tarczy

maku. W znakach uzy'tkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, Żę

występujące w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekroczą wielkoŚci okeślonych ponizej.

W znakach uŹytkowanych dopuszczalne jest występowanie po wymaganym okresie

gwarancyjnym, co najv,yŻej dwóch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie

przehaczających2,O mm w kazdym kierunku na powierzchni kazdego z fragmentów znaku o

wymiarach 4 x 4 cm. W znakach nowych otaz w znakach znajdujących się w okresie

wymaganej gwarancji ŻadnakoroĄatarczy znaku nie moze występować. Wymagana jest taka

w1.trzymałoś Ó połączenia folii odblaskowej z tarczą znaku, by po zgięciu tarczy o 90 stopni

przy promieniu łuku zgięcia do 10 mm w zadnym miejscu nie uległo ono ztiszczeniu' Tylna

strona tarczy znaków odblaskowych musi być zabezpieczona matową farbą nieodblaskową
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barwy ciemno-szalej (szarej naturalnej) o współczynniku lurninancji 0,08 do 0,l0 - według

wzorca stanowiącego załącznlk do ,,Instrukcji o znakach drogowych pionolr,ych''. Grubość

powłoki farby nie moze byó mniejsza od 20 pm. Gdy tarczaznaku jest wykonana z aluminium

lub ze stali cynkowanej ogniowo i cynkowanie to jest wykonywane po ukształtowantutarczy -

jej kawędzie rrlogą pozostaó ntezabezpieczone farbą ocluonną.

2.6. NlateriaĘ do monta żu zna|<ów

Wszystkie ocynkowane łączńki metalowe przewidywane do mocowania niędzy sobą elementów

konstrukcji wsporczych znaków jak śruby, listwy' wkręty, nakętki itp. powinny być czyste, gładkie,

bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukĘch karbów. ł'ączniki mogą być dostarczane w
pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zalezności od ich wielkości.

2.7 . P rzechowywan ie i s lłładow an ie m ate ri ałów
Cement stosowany do wykonania fundamentów dla pionowych znaków drogowych powinien być

przechowywany zgodnie z BN-88/673l-08 [27]. Kruszywo do betonu na|eży przechowywać w

warunkach zabezpieczających je ptzed zanieczyszczeniem oraz zmięszanięm z kuszywami innych

klas. Prefabrykaty betonowe powinny być składowane na wyrównanym, utwardzonym i

odwodnionym podłozu. Prefabrykaty należy układaÓ na podkładach z zachowaniem prześwitu

minimum l0 cm między podłożenr a prefabrykatem.

Znaki powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów dzlała1ących

korodująco i w warunka ch zabezpieczający ch przed uszkodzęniami.

3. SPRZET
3.1. ogólne wymagania doĘczące sprzętu

ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano rł STWioRB D.00.00.00 
',Wymagania 

ogólne'' pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przystępujący do rvykonania oznakowania pionowego powinienwykazać się rnozliwością

korzystania z następuj ącego sprzętu:

- koparek kołowych o poj emnośc i łyżki min. 0, l 5 m3,

- zurawi samochodowych o udŹwigu do 4 t,

- ewentualnie wiertnic do wykonywania dołów pod sfupki w gruncie spoistym,

- betoniarek przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych,'na moko'',

- środków transportowych do przewozu materiałów,
_ przewoźnych zbiorników na wodę'

- sprzętu spawalniczego, itp.

4. TRANSPORT
4. 1. ogólne wymagania doĘczące transportu

ogólne rłynragania dotyczącetransportu podano w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogólne'' pkt 4.

4.2. Transport materiałów do pionowego oznakowania dróg
Transpot1cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08.

Transport kuszywa powinien odbywać się zgodnie z PN-B-067l2.

Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukcji wsporczych znaków' powinny być przewożone

środkami transportowynri w warunkach zabezpieczającychje przed uszkodzeniami. Rozmieszczęnie

prefabrykatów na środkach transportu powinno być symetryczne.

Transport znaków, konstrukcji wsporczych i sprzętu (uchwyy, śruby, nakętki itp.) powinien się

odbywac Środkami transportovymi w sposób uniemozliwiający ich przesuwanie się w czasie

transportu i uszkadzanię.
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5. WYKONANIE ROBOT
5'1. ogólne zasady łykonywania robót

ogólne zasady wykonywania robót podano w STWioRB D.00.00.00,'Wymagania ogólne'' pkt 5.

5.2. RoboĘ przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót naleŻy wyznaczyć lokalizację znaku, tj. jego pikietaŻ oraz odległość od

Wawędzi jezdni, kawędzi pobocza tlmocnionego lub pasa awaryjnego postoju,

Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków na|eŻy zabezpleczyć, w taki sposób, aby w czasie

trwania i odbioru robót istniała możliwość sprawdzenia lokalizacji znaków. Lokalizacja i wysokoŚć

zamocowaniaznakl powinny być zgodne z dokumentacją projektową.

5.3. Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków

Sposób wykonania wykopu pod fundarnent znaku pionowego powinien być dostosowany do głębokości

wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzętu. Wymiary wykopu powinny być zgodne z
dokumentacją projektową lub wskazaniami Inspektora Nadzoru' Wykopy fundamentowe powinny być

wykonane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić natychrniast do wykonania

w nich robót fundamentowych.

5.3. l. PrefabrykaĘ betonowe
Dno wykopu przed ułoŻeniem prefabrykatu na\eŻy wyrównać i zagęścić. Wolne przestrzenie

pomiędzy ścianami gruntu i prefabrykatem nalezy wypełnió materiałem kamiennym' np.

klińcem i dokładnie zagęścić ubijakami ręcznymi. IeŻeli znak jest zlokalizowany na poboczu

drogi' to górna powierzchnia prefabrykatu powinna być równa z powierzchnią pobocza lub być

wyniesiona nad tę powierzchnię nie więcej niż 0,03 m.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znaków - słupki, słupy, wysięgniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych,

powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją pionową i STWIORB.
Dopuszczalne tolerancj e ustawienia znaktł:

- odchyłka od pionu, nie więcej niŻ + 7 '/o,

- odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niŻ + 2 cm,

- odchyłka w odległoŚci ustawienia znaku od krawędzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa

awaryjnego postoju, nie więcej niŻ + 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odległości umieszczenia

znaku zgodnie z Instrukcj ą o znakach drogowych pionowych.

5.5. Trwałość wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi być wykonany w sposób trwaĘ, zapewniapcy pełną czy'telność

przedstawionego na nim symbolu lub napisu w caĘm okresie jego uzy'tkowania, przy czym wpływy
zewnętrzne działĄące na znak, nie mogą powodować znieksńałcenia treści znaku.

5.6. Tabliczka znamionowa znaku
KaŻdy wykonany znak drogowy orazkaŻda konstrukcja wsporcza musi mieć tabliczkę znamionową z:

a) nazwą, marką fabryczną lub innym oznaczeniem umozliwiającym identyfikację qtwórcy lub

dostawcy,

b.; datą produkcji.

c) oznaczeniem dotyczącym materiału lica znaku,

d) datą ustawienia znaku.

Za\eca się, aby tabltczka znamionowa konstrukcji wsporczych zaw|erała równiez miesiąc i rok

\\ymaganego przegl ądu technicznego.



sTrI/ioRB D.07.02.01
Napisy na tab\iczcę znamionowej muSZą być wykonane w sposób trwały i

normalnych warunkach przez caLy okres uŻytkowania znaku.

wyraźny, czytelny w

6. KoNTRoLA JAKoŚCl RoBÓT
6.1. ogólne zasady kontroli jakości robót

ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWioRB D.00.00.00 
',Wymagania 

ogólne'' pkt 6.

6.2. Badania materiałów do wylronania fundamentów betonovych

Wykonawca powinien przeprowadzić badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych ,,na

moko''. Uwzględniając nieskonrplikowany charakter robót fundanrentowych, na wniosęk

Wykonawcy robót, Inspek1or Nadzoru moze zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla

tych robót.

6.3. Badania w czasie wykonywania robót

6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót

Wszystkie materiały dostarczone lra budowę z aprobatą techniczną lub z deklaracją zgodności

wydaną przez producenta powinny być sprawdzone w zakesie powierzchni wyrobu i jego

wymiarów. W przypadkach budzących wątpliwości moŹna zlecić uprawnionej jednostce

zbadanię właściwości dostarczonych wyrobów i materiałów w zakręsie wymagań podanych w

punkcie 2.

6.3.2. Kontrola w czasie wyl<onyrvania robót

W czasie wykonywania robót naleŻy sprawdzać:

- zgodnośó wykonania znaków pionowych z dokumentacją projektową (lokalizacja, Wymiary,

wys okoŚć zamocowania znaków)'

- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5,

- prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punk1em 5.3,

- poprawność wykonania fundamentów pod słupki zgodnie z punktem 5.3,

- poprawność ustawienia słupków i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4.

W przypadku wykonania spawanych zlącz elelnentów konstrukcji wsporczych:
_ ptzedoględzinanri, spoinę iprzyIega1ące do niej elementy łączone (od 10 do 20 rnm zkaŻdĄ

strony) naIeży dokładnię oczyścić z zanieczyszczeri utludniających prowadzenie obserwacji i
pomiarów'

_ oględzirry złączy na\eĘ przeprowadzić wizualnie z ew. uĄciem lupy o powiększeniu od 2 do

4 razy; do pomiarów spoin powinny być stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwęrsalnę

spoinotnierze,
_ w przypadkach wątpliwych można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymałości

zmęczeniowej spoin' zgodnie z PN-M-06515'
_ złącza o wadach większych niz dopuszczalne, określone w punkcie 5'5, powinny byó

naprawione poMórnym spawanietn'

7. OBMIAR ROBOT
7.1. ogólne zasady obmiaru robót

ogólne zasady obmiaru robót podano w STWioRB D.00.00.00 ,,Wymagania ogólne'' pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi jest sztuka [szt.], dla znaków konwencjonalnych oraz słupków.

8. oDBIÓRRoBoT
8.1. ogólne zasady odbioru robót

ogólne zasady odbioru robót podarro w STWioRB D.00.00.00 ,,Wymagania ogólne'' pkt 8.
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokunrentacją projektową, STWIoRB

Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji

wyniki pozytywne.

i wymaganiami
wg p|<t 6, daĘ

8.2. odbiór ostateczny
odbiór robót oznakowania pionowego dokonywany jest nazasadzie odbioru ostatecznego.

odbiór ostateczny powinien być dokonany po całkowitym zakonczęniu robót, na podstawie wyników

pomiarów i badań jakościowych określonych w punktach 2 i 5.

8.3. odbiór pogwarancyjny
odbioru pogwarancyj nego naleŻy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego w Umowie a

wykonanie robót budowlanych.

9.1. ogólne ustalenia doĘczące podstawy płatności

ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWioRB D.00.00.00 ,,Wymagania ogólne''

pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonani a j ednostki obmi arowej oznakowani a pionowego obej muj e :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie fundamentów

- dostarczenie i ustawienie słupków'

- Zamocowanie tarcz znaków drogowych,

- przęprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Beton zwykĘ
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Krusz)'wa mineralne do betonu zwykłego

Cement. Cement powszechnego uzy'tku. Skład, wymagania i ocena zgodności

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia

MateriĄ budowlane. Woda do betonów i zapraw

Elektrycme oprawy oświetlenia zewnętrznego

ochrona pr zed kor ozją. Kl asyfi kacj a i okreś l en i e agresyrvnoś ci korozyj n ej

środowiska
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania

Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego

przeznaczenia

Cynk
Stal niskostopowa o podrłyzszonej wfrzymałości. Gatunki

Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego.

Gatunki
Stal niestopowa konstrukcyjna ogólne go przęznaczenia. Gatunki

Stal określonego Zastosowania' Stal na rury. Gatunki

Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki

Stal. Ksztahowniki walcowane na gorąco

Stal walcowana. Kątowniki równoramienne

Dźwignice. ogólne zasady projektowania stalowych ustrojów nośnyclr

Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i

l. PN-B-06250
2. PN-B-06251
3. PN-B-06712
4. PN-B-19701
5. PN-B-23010
6. PN-B-32250
7. PN-E-06314
8. PN-H-04651

9. PN-H-74219
10. PN-H-74220

11. PN-H-82200
12. PN-H-84018
13. PN-H-84019

14. PN-H-84020
15. PN-H-84023-07
16. PN-H-84030-02
11. PN-H-93010
18. PN-H-93401
19. PN-M-06515
20. PN-M-69011
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wymaganla

21. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

22. PN-M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulonę do spawania i napawania. ogólne
wymagania i badania

23. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczante klasy wadliwości na

podstawie oględzin zew nętr zny ch

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

25. BN-89/1076-02 ochrona przedkorozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na

konstrukcjach stalowych i zeliwnych. Wyrnagania i badania

26. BN-82/4l31-03 Spawalnictwo. Pręty i elektrody ze stopów stellitowych i pręty zŻęIiw

wysokochromowych do napawania

27. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywarue.


