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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
sokolka.pl/samorzad/informacje/zamowienia/

Sokółka: Budowa ulicy Jodłowej w m. Sokółka wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną
Numer ogłoszenia: 55322 - 2013; data zamieszczenia: 11.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Sokółce , Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka, woj. podlaskie, tel. 085 7110900, faks 085 7110911.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.sokolka.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ulicy Jodłowej w m. Sokółka wraz z towarzyszącą infrastrukturą
techniczną.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:
budowie kanalizacji deszczowej, wykonanie nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej gr. 8,0 cm, wykonanie chodników z betonowej
kostki brukowej gr. 6,0cm, wykonanie zjazdów z betonowej kostki brukowej gr. 8,0 cm, wykonanie zieleńców..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.32.21.30-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędna do wykonania zamówienia wiedzę i doświadczenie, do oferty należy
dołączyć następujące dokumenty: wykaz robót budowlanych wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie: minimum trzy roboty budowlane polegające na
wykonaniu chodników i jezdni dróg publicznych z elementów betonowych (płyty betonowe, kostka betonowa, kostka kamienna) o
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pow. min. 3000 m2 każda, oraz minimum dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu budowy lub przebudowy linii kanalizacji
deszczowej o długości co najmniej 240 m każda. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały
wykonane zgodnie zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o realizację przedmiotowego zamówienia dysponowali: osobami
posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: drogowej minimum 1 osoba, sanitarnej minimum 1
osoba. Dla potwierdzenia dysponowania w/w osobami Wykonawca składa wykaz osób wraz z oświadczeniem iż wymienione w nim
osoby posiadają wymagana przez Zamawiającego uprawnienia budowlane.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE
ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania
oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,
kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób
fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów,
które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie
wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
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nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której
dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego
zaświadczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników
stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Prawo zmiany postanowień umowy mogą wystąpić w sytuacji zaistnienia jednej lub kilku z poniższych okoliczności powodujących: 1) Zmiana
nie dotyczących treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy; 2) Zmiany są korzystne dla zamawiającego, których
konieczność wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 3) Przesunięcie terminu
wykonania przedmiotu umowy, z przyczyn od wykonawcy niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, nie jest
możliwe dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy; 4) Przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy ze względu na
konieczność wykonania robót dodatkowych koniecznych, o ile nie jest możliwe równoległe wykonywanie robót; 5) Przesunięcia terminu
wykonania przedmiotu umowy ze względu na wprowadzenie lub zmianę podwykonawcy robót; 6) Zmiany wynagrodzenia w następstwie
zmiany przepisów o podatku od towarów i usług (VAT); 7) Zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takich
zmian jest skutkiem zmiany przepisów prawa; 8) Zmiany przepisów prawa, co powoduje konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany
przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia; 9) Zmiana danych Wykonawcy lub Zamawiającego - w szczególności: zmiana
adresu, zmiana nazwy, zmiana numeru rachunku bankowego, zmiany NIP, REGON. 10) Zmiana osób odpowiedzialnych za wykonanie
zadania ze strony Wykonawcy i Zamawiającego, na podstawie uzasadnionych przyczyn, pod warunkiem, iż osoby te spełniają wymagania
określone w SIWZ; 11) Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności,
wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie, 12) Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego
aneksu pod rygorem nieważności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://sokolka.pl/samorzad
/informacje/zamowienia/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Sokółce 16-100 Sokółka Plac Kościuszki 1
pokój nr 311.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd
Miejski w Sokółce 16-100 Sokółka Plac Kościuszki 1 pokój nr 207 - kancelaria.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa
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członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub
części zamówienia: nie
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POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NA ROBOTY BUDOWLANE
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(DZ. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. ) - zwanej dalej "ustawą"
na

Budowa ulicy Jodłowej w m. Sokółka wraz z towarzyszącą infrastrukturą
techniczną
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nazwa Zamawiającego:
NIP:
Miejscowość
Adres:
Strona internetowa:
Godziny urzędowania:

Burmistrz Sokółki, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka
545-00-04-911
Sokółka
Plac Kościuszki 1
www.sokolka.pl
od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 - 15.30

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:
Urząd Miejski w Sokółce
Plac Kościuszki 1
16-100 Sokółka
znak postępowania: GR 271.5.2013
ZATWIERDZAM

Sokółka 11 luty 2013 r.

Zamawiający: Burmistrz Sokółki, 16-100 Sokółka, Plac Kościuszki 1
Strona 1
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Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie
o zamówieniu
1.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych, a także wydanymi na podstawie niniejszej ustawy
rozporządzeniami wykonawczymi.
2.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art, 11 ust. 8
Prawa zamówień publicznych.
3.
Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego - art. 10 ust, 1 oraz
art. 39-46 Prawa zamówień publicznych.
4.
Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
1)
Biuletyn Zamówień Publicznych
2)
strona internetowa Zamawiającego – http://sokolka.pl/samorzad/informacje/zamowienia/
3)
tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego
Rozdział 1.
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: Budowie ulicy Jodłowej w m.
Sokółka wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną
2. Kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
3. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: budowie kanalizacji deszczowej,
wykonanie nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej gr. 8,0 cm, wykonanie chodników z
betonowej kostki brukowej gr. 6,0cm, wykonanie zjazdów z betonowej kostki brukowej gr. 8,0
cm, wykonanie zieleńców.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robót, oraz dokumentacja projektowa i przedmiary robót stanowiące Załącznik
Nr 1 do SIWZ.
5. Roboty należy wykonać zgodnie z: Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót i
dokumentacją projektową.
6. Wykonawca oprócz robót określonych w dokumentacji technicznej w ramach zamówienia
wykona również: powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz z obmiarami faktycznie
wykonanych robót, opracuje projekt organizacji ruchu i sposobu zabezpieczenia terenu na czas
prowadzenia robót.
7. Przed przystąpieniem do wyceny robót, wykonawca ma obowiązek zapoznać się z dokumentacją
projektową oraz powinien dokonać szczegółowego sprawdzenia w terenie warunków wykonania
zamówienia, w tym zgodności zakresu robót.
8. Kompletna dokumentacja techniczna jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Sokółce w
Wydziale Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa – pok. nr 105 w godz. 8 00 - 1500 oraz jej kopia
stanowi element specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Rozdział 1 – opis przedmiotu
zamówienia).
9. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe
wykonanie zamówienia w okresie wykonywania umowy, jak i w okresie trwania gwarancji,
10. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi
określonymi dla przedmiotu zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań wykonawcy wobec
zamawiającego. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia.
11. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą wyłącznie przez
ustanowionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy.
Rozdział 2.
Oferty częściowe
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Rozdział 3.

Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Rozdział 4.

Termin wykonania zamówienia

Ustala się termin wykonania zamówienia w terminie: do dnia 31 lipca 2013 r.
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Rozdział 5.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków.

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający nie wyznacza szczegółowego
warunku w tym zakresie.
2.
posiadania wiedzy i doświadczenia: Wykonawcy powinni udokumentować że wykonali w
ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy w tym okresie:
• minimum trzy roboty budowlane polegające na wykonaniu chodników i jezdni dróg
publicznych z elementów betonowych (płyty betonowe, kostka betonowa, kostka
kamienna) o pow. min. 3000 m2 każda,
• minimum dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu budowy lub przebudowy
linii kanalizacji deszczowej o długości co najmniej 240 m każda.
3.
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym: Zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym zakresie.
4.
dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Zamawiający wymaga, aby
Wykonawcy ubiegający się o realizację przedmiotowego zamówienia dysponowali osobami
posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
drogowej minimum 1 osoba, sanitarnej minimum 1 osoba,
5.
sytuacji ekonomicznej i finansowej: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w
tym zakresie
6.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia
- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez
Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
7.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany
jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia.
8.
Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać
będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za
odrzuconą.
9.
Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
10.
Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w
oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia.
11.
Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą,
12.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą,
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem
art. 87 ust. 2 pkt 3,
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia,
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3,
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
13.
O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty wykonawcy zostaną zawiadomieni
niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawierać będzie
uzasadnienie faktyczne i prawne.
1.
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Rozdział 6.

Informacja o podwykonawcach

Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część prac podwykonawcom zobowiązany jest
wskazać w ofercie zakres tych prac.
Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia zamówienia podmiotowi utworzonemu w formie
konsorcjum. W takim przypadku podmiot ten powinien przedłożyć umowę o utworzeniu konsorcjum
zawierającą w szczególności prawa i obowiązki stron oraz uprawnienia i obowiązki jej lidera. Okres
trwania konsorcjum nie może być krótszy niż okres realizacji projektu wraz z okresem rękojmi i
gwarancji.
Rozdział 7.
Informacje o oświadczeniach i dokumentach
1. Na ofertę składają się następujące oświadczenia i dokumenty
1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22
ust. 1 z wykorzystaniem wzoru – Załącznik Nr 1
3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których
mowa w art. 24 ust, 1 oraz art. 24 ust. 2 – Załącznik Nr 2
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z
art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych wykonawca składa następujące dokumenty:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w
przypadku osób fizycznych oświadczenie wymienione w Rozdziale 7 ust. 1 pkt. 3 niniejszej
specyfikacji.
2) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy
składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
3. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędna do wykonania zamówienia wiedzę i
doświadczenie, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: wykaz robót budowlanych
wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie:
• minimum trzy roboty budowlane polegające na wykonaniu chodników i jezdni dróg
publicznych z elementów betonowych (płyty betonowe, kostka betonowa, kostka kamienna)
o pow. min. 3000 m2 każda,
• minimum dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu budowy lub przebudowy linii
kanalizacji deszczowej o długości co najmniej 240 m każda.
Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
2) Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunku posiada niezbędnej do wykonania zamówienia
wiedzę i doświadczenie, polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest wykazać, że w
stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia, poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w Rozdziale 7 pkt. 2
niniejszej specyfikacji dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w
realizacji części zamówienia.
4. W celu potwierdzenia, że wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
5. W celu potwierdzenia, że wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia: Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o realizację przedmiotowego
zamówienia dysponowali: osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności: drogowej minimum 1 osoba, sanitarnej minimum 1 osoba.
Dla potwierdzenia dysponowania w/w osobami Wykonawca składa wykaz osób wraz z
oświadczeniem iż wymienione w nim osoby posiadają wymagana przez Zamawiającego
uprawnienia budowlane.
6. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów.
1) Wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do
podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem".
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2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku podmiotów, o których mowa w Rozdziale 7 pkt 2 niniejszej specyfikacji, kopie
dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z
oryginałem przez te podmioty.
3) Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów.
4) Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez wykonawcę.
5) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna
lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których
mowa w specyfikacji.
7) Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego
przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, zgodnie z przedstawionym aktem
rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.
8) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on
zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego,
9) Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów - załączników.
Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą
zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz zawierać odpowiedzi na wszystkie
pytania. Nie dopuszcza się składania alternatywnych co do treści i formy dokumentów.
10) Złożenie przez wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ lub mogących mieć
wpływ na wynik niniejszego postępowania, stanowi podstawę do wykluczenia z postępowania.
7. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty
gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne):
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w
prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy w sprawie
zamówienia publicznego, zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy
regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym
termin, na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
3) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a
pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami
ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców,
winno być dołączone do oferty,
4) Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione, w
Rozdziale 7 punktach 1 i 2 dla każdego partnera z osobna, pozostałe składane są wspólnie
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
8. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych
1) Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, za wyjątkiem informacji
zastrzeżonych przez składającego ofertę.
2) Dokumenty niejawne, zastrzeżone składane w ofercie, wykonawca wydziela lub oznacza w
wybrany przez siebie sposób.
3) Po dokonaniu czynności otwarcia ofert komisja zamawiającego dokona analizy ofert, które w tej
części mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania na ich wniosek. Dokumenty
złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, za wyjątkiem niepodlegających ujawnieniu
oraz za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę.
4) Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych
aktów prawnych w tym m. in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5) Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. i 2003 r. Nr 153,
poz. 1503 z późn. zm.) poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do
wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa
lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął
niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
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Rozdział 8.

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z z dnia 30 grudnia
2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 Nr 226 poz. 1817)
Rozdział 9.
Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego
zamówienia publicznego
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych
polskich [ PLN ].
Rozdział 10.

Wymagania dotyczące wadium

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 54 2030 0045 1110 0000 0252 2200 ( w tytule
przelewu należy podać nazwę Wykonawcy i numer postępowania);
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr
42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiającego.
4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
6. Wadium winno być ważne przez okres związania ofertą.
7. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z
postępowania.
Rozdział 11. Termin związania ofertą
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca
pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Wykonawca może przedłużyć
termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym zamawiającego.
Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą.
Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej,
obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Rozdział 12. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z wykonawcami.
1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych dokumentów:
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje zamawiający i
wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (poczta elektroniczna)
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz pytania kierowane do
zamawiającego przekazywane z zachowaniem formy pisemnej należy kierować na adres
zamawiającego:
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Urząd Miejski w Sokółce 16-100 Sokółka Plac Kościuszki 1,
za pomocą faksu na numer /85/ 711 09 11,
za pomocą poczty elektronicznej na adresy poczty elektronicznej sokolka@sokolka.pl
2. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub pocztą
elektroniczną.
Rozdział 13.
Wyjaśnienie treści SIWZ
1.
2.
3.

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim
wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt 2).
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3. Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa
wyżej, po upłynięciu którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści
specyfikacji bez rozpoznania.
4. Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim
wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez
ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego
5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na
kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności
postępowania.
6. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.
Rozdział 14. Modyfikacja treści specyfikacji
1. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany
terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację
istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej
zamawiającego.
3. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak
również pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji
istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert, Wszelkie prawa i
zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu
terminowi.
4. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia,
zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian
w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.
5. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi
do zmiany treści ogłoszenia, zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych
„ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych",
przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w
ofertach, jeżeli spełnione zostaną przestanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień
publicznych.
6. Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o zmianie
ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych" zamawiający zamieści
informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej
Rozdział 15. Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert
1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może wezwać wykonawców do uzupełnienia
odpowiednich oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w
postępowaniu lub potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty
budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, lub pełnomocnictw, jeżeli spełnione
zostaną przesłanki określone w art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych. Uzupełniane
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oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane
wymagań określonych przez zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin
składania ofert.
2. Nieuzupełnienie oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w
postępowaniu lub potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty
budowlane wymagań określonych przez zamawiającego w odpowiedzi na ww. wezwanie może
skutkować zatrzymaniem wadium wraz odsetkami na mocy art. 46 ust. 4a Prawa zamówień
publicznych,
3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających:
1) spełnienie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu,
2) spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez
zamawiającego.
4. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe,
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie
zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
5. Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją
istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w ofercie, niezwłocznie
zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Oferta wykonawcy, który
w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie takiej omyłki,
podlega odrzuceniu.
6. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
7. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia.
8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
1) Krzysztof Sarosiek tel. /85/711 09 44, fax /85/711 09 11, e-mail: gpk3@sokolka.pl
2) Grzegorz Kucharewicz tel. /85/711 44 16, fax /85/711 09 11, e-mail: gpk4@sokolka.pl
Rozdział 16. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
5. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6. Opakowanie i adresowanie oferty. Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym
opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:
Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).
Adresat:
Urząd Miejski w Sokółce
16-100 Sokółka
Plac Kościuszki 1

OFERTA NA

Budowę ulicy Jodłowej w m. Sokółka wraz z towarzyszącą infrastrukturą
techniczną
Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 1 marca 2013 r. godz. 10.00
7. Informacje pozostałe:
1) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były
parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą
Pełnomocnictwo,
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2) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i ponumerowana
kolejnymi numerami,
3) kartki oferty były spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może
stanowić odrębną część oferty),
4) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji
8. Zmiana / wycofanie oferty:
1) zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić
lub wycofać ofertę,
2) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego,
przed upływem terminu składania ofert,
3) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w rozdziale 16 pkt 6 niniejszej SIWZ
oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,
4) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby
podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.
9. Zwrot oferty bez otwierania
1) Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie
terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
Rozdział 17.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, Urząd Miejski w Sokółce 16-100 Sokółka Plac
Kościuszki 1, pokój nr 207 – kancelaria, w terminie do dnia 1 marca 2013 roku, godz.
10.00
2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
3. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Sokółce 16-100 Sokółka Plac Kościuszki
1, pokój nr 101 dnia 1 marca 2013 roku, godz. 10.05
4. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach.
7. Informacje, o których mowa w pkt 5 i 6 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy
nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
8. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty
do Zamawiającego.
Rozdział 18.
Opis sposobu obliczania ceny

1.

Cena - wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić
przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek
akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu
podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym (art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca
2001r. o cenach, Dz. U. z 2001r. Nr 97 poz. 1050 ze zmianami).
2. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia w terenie warunków wykonania zamówienia
(umowy) i uwzględnienia wszystkich niezbędnych dodatkowych kosztów do wykonania
zamówienia, a nie ujętych w specyfikacji.
3. Cena oferty zostanie wyliczona przez wykonawcę metodą kalkulacji uproszczonej. Cena winna
być wyrażona w złotych polskich brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT .
4. Wykonawca opracowuje kosztorys ofertowy metodą kalkulacji uproszczonej, polegającą na
obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem robót jako sumy iloczynów ilości
jednostek przedmiarowych robót podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i
usług.
5. Ceny jednostkowe w kosztorysie ofertowym muszą być podane z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
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6.

Wykonawca określi cenę brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie za realizację całego
przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do
dwóch miejsc po przecinku).
7. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje szacunkowe ceny brutto za realizację zamówienia.
8. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane
z realizacją zamówienia, zgodnie z przedmiarem robót, w tym m. in. podatek VAT, upusty, rabaty.
9. Rozliczanie inwestycji nastąpi kosztorysem powykonawczym w oparciu o ceny jednostkowe
przedstawione w ofercie, według faktycznie wykonanych i odebranych robót budowlanych.
10. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do
oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Rozdział 19.
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania
jeżeli:
1) oferta, co do formy opracowania i treści, spełnia wymagania określone w SIWZ,
2) z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne
określone w SIWZ,
3) złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,
4) oferta została złożona w określonym przez zamawiającego terminie,
5) wniesiono poprawnie wadium
6) wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego
2. W postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert jest cena oferty.
Przy zastosowaniu tej metody dla każdej przyjętej oferty, zostanie opracowany wskaźnik oceny
oferty mniejszy bądź równy 100 pkt. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów wygrywa
przetarg. Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Oferty zostaną przeliczone według podanego poniżej:
KC= CN / COB x 100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)
Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy
CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w
oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
Rozdział 20.
Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający może zwiększyć tę kwotę do
ceny najkorzystniejszej oferty,
3) zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej
przewidzieć,
5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
1.
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1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed
upływem terminu składania ofert,
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wykonawców
podając w Zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty w szczególności:
1) nazwę (firmę) siedzibę i adres wykonawcy, którego wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a
także nazwy(firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem
oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację w zakresie każdego z kryteriów oraz
łączną liczbę przyznanych punktów,
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce,
4) termin, po upływie którego możliwe będzie zawarcie umowy.
4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym
zgodnie z dyspozycjami art. 94 ustawy Pzp.
5. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą.
6. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania
ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania
Rozdział 21.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W
wysokości 10 % wartości umowy.
2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
3. pieniądzu;
4. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
5. gwarancjach bankowych;
6. gwarancjach ubezpieczeniowych;
7. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
8. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego: 54 2030 0045 1110 0000 0252 2200, z dopiskiem zabezpieczenie należytego
wykonania umowy na Budowę ulicy Jodłowej w m. Sokółka wraz z towarzyszącą
infrastrukturą techniczną.
9. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i
uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.
10. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie 30 %
wysokości zabezpieczenia.
Rozdział 22. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 7 do SIWZ.
2. Prawo zmiany postanowień umowy mogą wystąpić w sytuacji zaistnienia jednej lub kilku z
poniższych okoliczności powodujących:
1) Zmiana nie dotyczących treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy;
2) Zmiany są korzystne dla zamawiającego, których konieczność wprowadzenia wynika z
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
3) Przesunięcie terminu wykonania przedmiotu umowy, z przyczyn od wykonawcy
niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, nie jest możliwe
dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy;
4) Przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy ze względu na konieczność wykonania
robót dodatkowych koniecznych, o ile nie jest możliwe równoległe wykonywanie robót;
5) Przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy ze względu na wprowadzenie lub zmianę
podwykonawcy robót;
6) Zmiany wynagrodzenia w następstwie zmiany przepisów o podatku od towarów i usług (VAT);
1.
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7) Zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian jest
skutkiem zmiany przepisów prawa;
8) Zmiany przepisów prawa, co powoduje konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany
przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia;
9) Zmiana danych Wykonawcy lub Zamawiającego - w szczególności: zmiana adresu, zmiana
nazwy, zmiana numeru rachunku bankowego, zmiany NIP, REGON.
10) Zmiana osób odpowiedzialnych za wykonanie zadania ze strony Wykonawcy i Zamawiającego, na
podstawie uzasadnionych przyczyn, pod warunkiem, iż osoby te spełniają wymagania określone w
SIWZ;
11) Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania
zaistnienia okoliczności, wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie,
12) Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
nieważności.
Rozdział 23.
Inne informacje
1. Nie przewiduje się:
1)
zawarcia umowy ramowej,
2)
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
3)
wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
2. Zadanie będzie finansowane ze środków budżetu gminy Sokółka.
Rozdział 24. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów
wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie i skarga.
Rozdział 25. Załączniki do SIWZ
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
publicznych
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7

Dokumentacja techniczna
Oświadczenie Wykonawcy – art. 22 ust 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień
Oświadczenie Wykonawcy – art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Wykaz wykonanych robót
Informacje o personelu
Wzór oferty
Istotne postanowienia umowy
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OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot przedsięwzięcia
Przedmiotem opracowania jest budowa ulicy. Jodłowej w m. Sokółka wraz z towarzyszącą
infrastrukturą techniczną.

1.
2.
3.
4.
5.










2. Podstawa opracowania
Zlecenie z Gmina Sokółka.
Mapa geodezyjna sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500.
Pomiary sytuacyjno-wysokościowe i inwentaryzacja w terenie.
Uzgodnienia robocze i konsultacje.
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430).
3. Podstawowe materiały
kruszywo naturalne;
betonowa kostka brukowa grubości 8,0 cm;
betonowa kostka brukowa grubości 6,0 cm;
brukowiec;
zaprawa cementowa marki 15 MPa;
krawęŜniki betonowe 15x30 cm;
obrzeŜa trawnikowe 6x20 cm;
obrzeŜa trawnikowe 8x30 cm.

4. Charakterystyka stanu istniejącego
Ulica Jodłowa stanowi połączenie ul. Piaskowej z ul. Wasilkowską w Sokółce. Po obu
stronach ulicy występuje zwarta zabudowa domów jednorodzinnych. Do przebudowy Inwestor
przewidział odcinek ul Jodłowej o długości 300 m (przewiduje się wykonanie robót w dwóch
etapach zakres poszczególnych etapów przedstawiono na rysunku Nr 2 Projekt
zagospodarowania terenu), dwie uliczki wewnętrzne odchodzące od drogi głównej dla potrzeb
projektu nazwane ul. Boczna 1 i ul. Boczna 2 oraz fragment ul śytniej, leŜący na działce
Nr 2269/30. W pierwszym etapie wykonana zostanie nawierzchnia ul. Jodłowej do km 0+234
wraz z chodnikami, ulice Boczne oraz fragment ul. śytniej do km 0+015 na pozostałym odcinku
ul. śytniej objętym opracowaniem tj do km 0+035 wykonana zostanie nawierzchnia Ŝwirowa.
Na pozostałym odcinku ul. Jodłowej tj. od km 0+234 do km 0+300 wykonana zostanie
tymczasowa nawierzchnia Ŝwirowa gr. 20cm.
Wszystkie ww. drogi nie posiadają utwardzonej nawierzchni, a ruch pojazdów i pieszych
odbywa się po wyjeŜdŜonych fragmentach pasa drogowego. Brak wyodrębnionych chodników.
Pas drogowy ul Jodłowej na początkowym odcinku tj. ok 200 m od ul. Piaskowej ma
szerokość ok 15,0 m, na dalszym odcinku zwęŜa się do ok 13,0 m. Pas drogowy dwóch
bocznych uliczek ma szerokość ok 8,5 m.
Na odcinku objętym opracowaniem nie występują zatoki i przystanki autobusowe
komunikacji publicznej.
Brak właściwego odwodnienia rozpatrywanego odcinka drogi. Wody opadowe
odprowadzane są powierzchniowo.
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W pasie drogowym ul. Jodłowej występują: wodociąg, kanalizacja sanitarna, kabel
telekomunikacyjny, napowietrzna sieć energetyczna i oświetleniowa oraz podziemna linia
energetyczna.
Opracowanie przewiduje poprawę warunków uŜytkowania drogi i terenów przyległych
poprzez następujące zmiany w odniesieniu do stanu istniejącego:
 budowę kanalizacji deszczowej;
 wykonanie nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej gr. 8,0 cm;
 wykonanie chodników z betonowej kostki brukowej gr. 6,0cm;
 wykonanie zjazdów z betonowej kostki brukowej gr. 8,0 cm;
 wykonanie zieleńców.
5. Opis przyjętych rozwiązań projektowych
5.1.Parametry techniczne dróg
ul. Jodłowej (droga klasy L, Vp-40km/h, KR2):
długość proj. odcinka od skrzyŜowania z ul. Piaskową
długość nawierzchni z betonowej kostki brukowej w I etapie robót
długość nawierzchni Ŝwirowej w I etapie robót
szerokość jezdni
długość chodnika prawego (od km 0+003 do km 0+217.4)
długość chodnika lewego (od km 0+003 do km 0+205.1)
szerokość chodników
ul. Boczna 1 (droga klasy L, Vp-40km/h)
długość proj. odcinka od skrzyŜowania z ul. Jodłową
szerokość jezdni
chodniki
ul. Boczna 2 (droga klasy L, Vp-40km/h)
długość proj. odcinka od skrzyŜowania z ul. Jodłową
szerokość jezdni
chodniki
a) ul. śytnia (droga klasy L, Vp-40km/h)
 długość proj. odcinka od skrzyŜowania z ul. Jodłową
 gość nawierzchni z betonowej kostki brukowej w I etapie robót
 długość nawierzchni Ŝwirowej w I etapie robót
 szerokość jezdni
 chodniki

a)







b)



c)




− 300,0 m
− 234,0 m;
− 66,0 m
− 6,0 m;
− 214,4 m;
− 202,1 m;
− 1,5m;
− 59,0 m;
− 5,0-7,0 m;
− brak;
− 60,0 m;
− 5,0-6,0 m;
− brak;
− 35,0 m;
− 15,0 m
− 20,0 m
− 6,0 m;
− brak;

5.2.Geometria
a) ul. Jodłowa
Początek projektowanej trasy ul. Jodłowej zaprojektowano na skrzyŜowaniu w ul Piaskową.
Krawędzie połączenia ww. ul. wyokrąglono łukami kołowymi o promieniu 6,0 m i 5,0 m. Odcinek
ul. Jodłowej, którego dotyczy opracowanie ma długość 300,0 m.
Na długości trasy w km roboczym 0+240,4 przewidziano jedno załamanie trasy w planie. Kąt
zwrotu załamania nie przekracza 1○, w związku z czym nie zachodzi konieczność zastosowania łuku
kołowego.
Na odcinku, którego dotyczy opracowanie ul. Jodłowa krzyŜuje się z trzema ulicami, tworząc
skrzyŜowania trójwlotowe. Dwie pierwsze ulice boczne nie posiadają odrębnej nazwy, w związku
z czym dla potrzeby projektu nazywane będą ul. Boczną 1 i ul. Boczną 2. W km roboczym
0+219,09 ul. Jodłowa krzyŜuje się w ul. śytnią.
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b) ul. Boczna 1
KrzyŜuje się w km 0+077.57 ul Jodłowej. Krawędzie połączenia ul. Jodłowej z ul. Boczną 1
wyokrąglono łukami kołowymi o promieniu 4,0 m.
Ulica ta na całej swojej długości, tj. 59,0 m przebiega w linii prostej.
W związku z tym, iŜ ulica nie jest przelotowa na końcowym jej odcinku, zaprojektowano
obustronne poszerzenie jezdni do szerokości 7,0 m w celu ułatwienia pojazdom wykonania
manewru zawracania.
c) ul. Boczna 2
KrzyŜuje się w km 0+151,14 ul Jodłowej. Krawędzie połączenia ul. Jodłowej z ul. Boczną 2
wyokrąglono łukami kołowymi o promieniu 4,0 m.
Ulica ta na całej swojej długości, tj. 60,0 m przebiega w linii prostej.
W związku z tym, iŜ ulica nie jest przelotowa na końcowym jej odcinku, zaprojektowano
poszerzenie jezdni do szerokości 6,0 m w celu ułatwienia pojazdom wykonania manewru
zawracania.
d) ul śytnia
Początek projektowanej trasy rozpoczyna się w km 0+219,09 ul Jodłowej. Krawędzie
połączenia ul. Jodłowej z ul. śytnią wyokrąglono łukami kołowymi o promieniu 6,0 m.
Ulica ta na długości, której dotyczy opracowanie, tj.35,0 m przebiega w linii prostej i krzyŜuje
się z ul. Jodłowa pod kątem.63○.
5.3.Zjazdy
Zjazdy indywidualne na posesje naleŜy wykonać z betonowej kostki brukowej gr. 8,0 cm,
kolorowej, Szerokość jezdni projektowanych zjazdów wynosi 4,0 m ze skosami 1:1 na długości
1,0 m. Obramowanie nawierzchni obrzeŜem betonowym 8 x 30 cm. Długość nawierzchni
utwardzonej zjazdów przewidziano do linii rozgraniczającej.
Ze względu na duŜe nachylenie podłuŜne ul. Jodłowej wykonanie zjazdów na posesję o nr
2269/9, 2269/11 oraz 4026 wymagać będzie regulacji wysokościowej bram. Regulacja
obejmować będzie obniŜenia bram do nowo zaprojektowanej nawierzchni przełoŜenia
nawierzchni utwardzonej oraz elementów odwodnienia na w/w działkach na koszt wykonawcy
robót.

5.4.Chodniki dla pieszych:
a) ul. Jodłowa
Po lewej stronie ul. Jodłowej na odcinku od skrzyŜowania z ul Piaskową do km 0 + 205,1 m
zaprojektowano chodnik szerokości 1,5 m oddzielony od jezdni zieleńcem o szerokości 2,5 m,
ograniczony z obu stron obrzeŜem trawnikowym 6x20 cm. w miejscach furtek do domów
prywatnych naleŜy wykonać dojścia do posesji o szerokości 1,0 m.
Po prawej stronie ul. Jodłowej na odcinku od ul. Piaskowej do Bocznej 1 zaprojektowano
chodnik przylegający bezpośrednio do jezdni, na dalszym odcinku, tj. do skrzyŜowania z ul. śytnią
1,5 m chodnik oddzielony jest od jezdni zieleńcem o szerokości 1,5 m. Chodnik ten obramowano
obrzeŜem betonowym 6x20 cm.
6. Konstrukcja i technologia nawierzchni
W oparciu o dokumentację badań geotechnicznych podłoŜa pod projektowaną nawierzchnię
oraz rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43, poz. 430) zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni.
a) na nawierzchni ulic:
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− warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej grub. 8,0 cm;
− podsypka piaskowo – cementowa grub. 5,0 cm;;
− podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
grub. 30,0 cm;
Opór boczny jezdni wykonać z krawęŜnika betonowego 15x30 cm.
b) konstrukcja nawierzchni na zjazdach:
− warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej koloru szarego grub. 8,0 cm;
− podsypka cementowo-piaskowa grub. 5,0 cm;
− podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 15,0cm;
Opór boczny zjazdów stanowi obrzeŜe betonowe 8x30cm.
c) konstrukcja nawierzchni na chodnikach:
− warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej grub. 6 cm;
− podsypka piaskowa grub. 5,0 cm.
Opór boczny chodników stanowi obrzeŜe betonowe 6 x 20cm.
W miejscach przejść dla pieszych chodniki obniŜyć do wysokości 2,0 cm.
Na odcinku przewidzianym do wykonania w drugim etapie robót tj od km 0+253 do km 0+300
do czasu jego realizacji naleŜy wykonać tymczasową nawierzchnię Ŝwirową grubości 20,0 cm
7. Niweleta jezdni
Niweletę jezdni ulicy Jodłowej zaprojektowano w dostosowaniu do istniejących rzędnych
wysokościowych bram wjazdowych oraz nawierzchni bitumicznej ul. Piaskowej zaprojektowano
normatywne pochylenia podłuŜne ulicy.
8. Urządzenia obce
W pasie drogowym występują następujące media:
e) słupy oświetleniowe;
f) nadziemna linia energetyczna;
g) podziemna linia energetyczna;
h) wodociąg;
i) podziemne przewody telekomunikacyjne.
j) kanalizacja sanitarna
Przed przystąpieniem do prac naleŜy zlokalizować dokładny przebieg oraz zagłębienie
przewodu telekomunikacyjnego, wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej. Nie wyklucza się
występowania innych mediów nie naniesionych na mapę do celów projektowych. Wszystkie
prace prowadzone w pobliŜu ww mediów wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej
ostroŜności. Na całym odcinku ul. Jodłowej zlokalizowane są zawory wodociągowe i studnie
kanalizacji sanitarnej. Wykonawca zobowiązany jest wykonać regulację wysokościową w/w
elementów.
9. Warunki gruntowo – wodne
Dla potrzeb dokumentacji wykonano badania geologiczne podłoŜa gruntowego i na ich
podstawie warunki gruntowo wodne określono na poziomie G1, ponad to stwierdzono Ŝe ziemia
pozyskana z wykopów nadaje się do wykonania i formowania nasypów.
9.1.Otwór Nr 1
Na podstawie dokumentacji z badań technicznych podłoŜa gruntowego terenu dla celów
budowy ul. Jodłowej w Sokółce ustalono:
 do głębokości 0,3m –zalegają grunty w postaci nasypu budowlanego Ŝwirowego;
 od 0,30 m do 0,5 m –zalegają grunty w postaci nasypu budowlanego piaszczysto Ŝwirowego;
 od 0,5 m do 0,65 m – zalegają grunty w postaci humusu;
5
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−
−
−
−
−
−

 od 0,65 m do 0,9 m – zalegają grunty w postaci piasku drobnego
 od 0,9 m do 1,3 m – zalegają grunty w postaci Ŝwiru
 od 1,3 m do 1,7 m - zalegają grunty w postaci piasku grubego zaglinionego
 od 1,7 m do 3,0 m - zalegają grunty w postaci piasku grubego
Nie nawiercono zwierciadła wody gruntowej.
.
9.2.Otwór nr 2:
do głębokości 0,3m
– zalegają grunty w postaci nasypu budowlanego z piasku
drobnego z kamykami ;
od 0,30 m do 0,5 m
–zalegają grunty w postaci pospółki;
od 0,5 m do 0,9 m
–zalegają grunty w postaci piasku gliniastego;
od 0,9 m do 1,4 m
–zalegają grunty w postaci piasku średniego;
od 1,4 m do 2,6 m
–zalegają grunty w postaci pospółki;
od 2,6 m do 3,0 m
–zalegają grunty w postaci piasku drobnego
Nie nawiercono zwierciadła wody gruntowej.
10. Odwodnienie
Zaprojektowano kanalizację deszczową wg projektu branŜy Sanitarnej.

11. Zieleń
Nie zachodzi konieczność wycięcia drzew.
Przewidziano wykonanie zieleńców o powierzchni ok. 1350 m2 . Wykonie zieleńców
obejmować będzie rozłoŜenie ziemi urodzajnej o grubości 0,03 m i obsianie trawą. Wykonawca
zobowiązany jest do pielęgnacji zieleńców do momentu drugiego koszenia trawy.
12. Roboty ziemne
Roboty ziemne wynikają z faktu: wykopów pod konstrukcję, wykopów związanych
z rozbiórką istniejących elementów, wykopów koniecznych do wykonania elementów
kanalizacji deszczowej nasypów związanych z rekultywacją terenu przyległego.
13. Humus
Na odcinku od km 0+000 do skrzyŜowania z ul śytnia humus nie występuje. Na
pozostałym odcinku przewiduje się zdjęcie ziemi urodzajnej o grubości do 15 cm. Zebrany
humus uŜyty następnie zostanie wykonania zieleńców wzdłuŜ chodników.

mgr inŜ. Wojciech Grzybowski
PDL/0065/POOD/05
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Inwestycja:

„Budowa ulicy Jodłowej w m. Sokółka wraz z towarzyszącą
infrastrukturą techniczną.”

Lokalizacja:

Działki o Nr ewidencyjnym: 2216, 2269/26, 2269/27,
2269/28, 2269/34, 2269/29, 2269/35, 2269/30,
2270/1
województwo: podlaskie
powiat:
sokólski
miasto:
Sokółka
obręb:
Sokółka

Inwestor:

GMINA SOKÓŁKA
Plac Kościuszki 1
16-100 Sokółka

Temat opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA SANITARNA:
Opracował:

inż. Rafał Jarmoszko
PDL/0039/PWOS/06

……………………………………

Białystok, 22.10. 2012 r.

Dąbrowa Białostocka, październik 2012r.

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4, Prawa budowlanego
(Dz. U. Nr 156, poz. 1118, Dz. U. 2006r.)
oświadczam,

że Projekt Budowlany budowy sieci kanalizacji deszczowej z
przykanalikami w miejscowości Sokółka przy ulicy Jodłowej został
sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant:

Białystok, 22.10. 2012 r.

A
INFORMACJA
BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ZDROWIA
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INFORMACJA
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
przy budowie sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami w miejscowości

Sokółka przy ulicy Jodłowej.

ADRES BUDOWY :

16-100 Sokółka, ulica Jodłowa

INWESTOR :

Gmina Sokółka

AUTOR OPRACOWANIA :

Podstawa prawna opracowania :
Dz.U. 03.120.1126. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r). Na
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podstawie art.21a ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000r Nr.106 poz.106 poz.1126 z
późniejszymi zmianami)

1.

ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH
OBIEKTÓW.

Zakres robót obejmuje budowę sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami.
Kolejność realizacji poszczególnych obiektów wynikać winna z harmonogramu robót sporządzonego przez kierownika budowy.

2.

WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.

Na placu budowy projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami występują :
a.)
b.)
c.)

3.

WYKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

a.)
b.)
c.)

4.

– linie energetyczne – przejścia rurociągiem obok sieci energetycznej- niskiego i średniego napięcia
– drogi komunikacyjne – przejścia rurociągiem pod drogami
– wykopy liniowe – powyżej 1,50m

WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT
BUDOWLANYCH OKREŚLAJĄCYCH SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA.

a.)
b.)
c.)
d.)

5.

– linie energetyczne
– drogi komunikacyjne
– kable telekomunikacyjne

porażenie energią elektryczną – przy przejściach pod liniami energetycznymi prace wykonywać ręcznie.
przysypanie ziemią pracowników w wykopach – wykopy wykonywać z oskarpowaniem 60o lub z ich pełnym
umocnieniem balami drewnianymi.
zejścia pracowników do wykopów winne odbywać się przy użyciu drabinek – ponieważ zejścia inne grożą
wypadkiem a nawet kalectwem.
praca ludzi a nawet przebywanie w zasięgu pracy maszyn jak : koparki, spycharki grozi kalectwem.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT
SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Wszyscy pracownicy biorący udział w budowie powinni być przeszkoleni na stanowisku pracy z wskazaniem :
a.)
b.)
c.)
d.)

6.

postępowania w wypadku wystąpienia zagrożenia pracy w wykopie oraz porażenia prądem.
przypomnienie o zakazie pracy w godzinach wieczornych i nocnych.
operator maszyn budowlanych obowiązany jest posiadać uprawnienia do ich obsługi.
pracownik przystępujący do pracy winien być ubrany w ubranie robocze, kask ochronny, rękawice robocze.

WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM
WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB
W ICH SĄSIEDZTWIE W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ
EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII LUB INNYCH ZAGROŻEŃ.

a.)

przy wjeździe na teren budowy należy umieścić tablice informacyjne odpowiadającym odpowiednim przepisom.
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b.)
c.)
d.)

e.)
f.)
g.)
h.)
i.)
j.)
k.)

przy wejściu na plac budowy należy umieścić tablicę zabraniające wstępu osobom niezatrudnionym.
na placu budowy należy umieścić tablicę informacyjną o zakazie wstępu w strefę pracy sprzętu budowlanego :
koparki, spycharki.
we wszystkich miejscach zagrażających bezpieczeństwu pracujących tam robotników należy umieścić tablice i
znaki ostrzegawcze jak również tablice przypominające warunki bezpieczeństwa pracy i ochrony
przeciwpożarowej.
Kierownik budowy – pracownikom biorącym udział w budowie sieci wodociągowej zapewni warunki socjalno –
bytowe na budowie.
przy wykonywaniu wykopów należy zwrócić szczególną uwagę na ich sposób szalowania, ład i porządek na
stanowiskach pracy oraz na właściwe oznakowanie dróg.
przy prowadzeniu robót ziemnych w terenie zabudowanym należy na wjazdach do gospodarstw układać mostki
przejazdowe a na przejściach dla pieszych kładki celem utrzymania właściwej komunikacji mieszkańców.
przed przystąpieniem do robót ziemnych należy uzyskać zgodę na warunki ich prowadzenia od właścicieli drogi,
Zakładu Energetycznego i Telekomunikacji Polskiej S.A.
wskazanie osoby uprawnionej, odpowiedzialnej za bezpośredni nadzór nad pracami ziemnymi i montażowymi.
wykopy otwarte ogrodzić taśmą ogrodzeniową a teren budowy w godzinach wieczorowo – nocnych oświetlić.
teren budowy po zakończeniu prac ziemnych i montażowych doprowadzić do stanu poprzedzającego wyżej
wymienione prace.

PRZEDMIOTOWA BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z
PRZYKANALIKAMI WYMAGA OPRACOWANIA PLANU BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ZDROWIA.

Opracował :
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OP IS

TEC HNIC ZNY

do projektu wykonawczego budowy sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami
w miejscowości Sokółka przy ulicy Jodłowej.
Jodłowej.

1.0. Podstawa opracowania.
Podstawę opracowania stanowi :

1.1. Zlecenie Inwestora.
1.2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500.1.3. Ustalenie z inwestorem o zakresie opracowania.
1.4. Wizja lokalna w terenie.
1.5. Dokumentację przedmiotową opracowano na podstawie art.34 ust.6 pkt.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo
Budowlane /Dz.U. Nr. 89 poz.414 z 1996r., Nr.100 poz.465, Nr 106 poz.496 i Nr 146 poz.680 z 1997r., Nr 88
poz.554
i Nr 111 poz.726 oraz z 1998r. Nr 22 poz.118 i Nr 106 poz.668 jak też na podstawie Polskich Norm, Katalogów
i Biuletynu Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
1.6. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2.0. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego
Projektowana sieć kanalizacji deszczowej z przykanalikami przeznaczona jest do wód opadowych z ulicy
Jodłowej wraz z ulicami przyległymi do istniejącej kanalizacji deszczowej.
Głębokość ułożenia przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych środków zabezpieczających zostały
przedstawione na profilach podłużnych.
3.0. Rozwiązania budowlane i techniczno – instalacyjne.
3.0.0. Wytyczne realizacji inwestycji.
3.1.0. W zakresie robót przygotowawczych.
Przewidywany w projekcie sposób wykonawstwa służy jako wytyczne prowadzenia budowy oraz przedstawienia
wielkości kosztów zbliżonych do rzeczywistych.
Budowę należy rozpocząć od robót przygotowawczych zawartych w ustawie z dnia 7.07.1994 r.- Prawo
Budowlane / Dz.U. Nr 89 poz.414 art. 41- które stanowią :

Białystok, 22.10. 2012 r.

3.1.1. Ustanowienie Kierownika Budowy.
3.1.2. Wytyczenie trasy kanału i przykanalików w oparciu o część graficzną przedmiotowej dokumentacji przez
uprawnionego geodetę z potwierdzeniem wytyczenia wpisem do Dziennika Budowy.
3.1.3. Wprowadzenie rzędnych terenu w miejscu lokalizacji studzienek kanalizacyjnych i wpustów deszczowych.
3.1.4. Zlokalizowanie miejsc istniejącego uzbrojenia terenu.
3.1.5
.1.5. Oznakowanie ulic znakami drogowymi informującymi o robotach i warunkach korzystania z jezdni.
3.1.6. Ustawienie tablic informacyjnych o budowie.
3.1.7. Ustawienie barier ochronnych dla zabezpieczenia wypadków widocznych w dzień i w nocy.
3.1.8
.1.8. Przygotowania do ustawienia mostków komunikacyjnych nad wykopami w celu przejść pieszym, a niekiedy także
pojazdom o określonym ciężarze całkowitym.
3.1.9
.1.9. Opracowanie projektu ruchu drogowego i uzyskania zgody na prowadzenie robót z Gminą Sokółka.
3.1.10
3.1.10.Przygotowanie zaplecza budowy.
OPIS KANALIZACJI DESZCZOWEJ I PRZYKANALIKÓW
1.1.0. W zakresie robót ziemnych.
1.1.1.
1.1.1. Roboty ziemne związane z budową kanału deszczowego przewidziano sposobem mechanicznym i ręcznym. W
projekcie przewidziano wymianę gruntu z zagęszczaniem wykonanych wykopów warstwami grubości 20cm.
1.2.0. W zakresie robót montażowych.
Przewidziano wykonanie kanału deszczowego w dwóch etapach
I ETAP:
Projektuje się kanał deszczowy grawitacyjny z rur PVC ∅ 315mm o długości L=200m, z rur PVC ∅ 250mm o
długości L=45m. Studnie rewizyjne betonowe 1200mm - 13szt. Przykanaliki z rur PVC ∅ 200mm o długości
L=126m, wpusty deszczowe betonowe wraz z kratą - 18szt.
II ETAP (S10-S11-S12):
Projektuje się kanał deszczowy grawitacyjny z rur PVC ∅ 315mm o długości L=78m,. Studnia rewizyjnaosadnikowa betonowa 1200mm - 1szt i studnia rewizyjna betonowa o średnicy 1200mm - szt.1. Przykanaliki z rur
PVC ∅ 200mm o długości L=20m, wpusty deszczowe betonowe wraz z kratą - 4szt.
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2.0.0. Opis projektowanego kanału i przykanalików.
przykanalików.
2.1.0.

W przedmiotowym opracowaniu przyjęto budowę kanału deszczowego z rur PVC o średnicy ∅ 315-250mm i
przykanaliki z rur PVC o średnicy ∅ 200mm - kanalizacyjne szereg ciężki "S" (SDR 34) SN8..
Rury te winne posiadać aprobatę technologiczną i odpowiadać ZN-82/MPCH/TF-14 i będą ułożone na
podsypce z gruboziarnistego żwiru grubości 20cm.
Łączenie rur PVC winno odbywać się na uszczelki gumowe.

2.2.0.

Przedmiotowy kanał i przykanaliki winien być wykonany zgodnie z PN-53/B-06584 jak też o warunki
techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych część II - Instalacje sanitarne i przemysłowe
- Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 1977 r. oraz Polskich Norm Branżowych
i z chwilą jego ułożenia przed zasypaniem poddany oględzinom na szczelność w świetle PN -73/B-10735.
Po uzyskaniu pozytywnych wyników odbioru włączyć go do istniejącej kanalizacji deszczowej wg części
graficznej przedmiotowej dokumentacji.

3.0.0. Technologia budowy sieci kanalizacji deszczowej i przykanalików.
przykanalików.
Konstrukcje wykopu w tym jego szerokość wynika z części graficznej niniejszego opracowania z
uwzględnieniem PN-62/B-8836.
Głębokość wykopu przyjęto w oparciu o przekrój pionowy opracowanej dokumentacji technicznej i
uwzględnionym w przedmiarze robót stanowiącego integralną część dokumentacji.
W opracowaniu przyjęto wykonanie wykopu sposobem ręcznym i mechanicznym z jego umocnieniem balami
drewnianymi jako gruntów normalnej wilgotności.
Dno wykopu musi być równe i stabilne przy zachowaniu określonej głębokości i spadku.
Następnie należy wykonać podłoże z gruboziarnistego żwiru grubości 20 cm. Przed opuszczeniem rury do
wykopu zaleca się wykonać w jego dnie dołka montażowego w miejscu łączenia rur w celu umożliwienia
prawidłowego montażu.
Uszczelnienie rur na kielichach należy oczyścić i nasmarować obficie smarem bezpośrednio przed wykonaniem
połączenia aby nie dopuścić do wyschnięcia.
W połączeniach kielichowych występują wysokie wartości na elementy uszczelniające, w związku z czym przy
łączeniu rur trzeba zwykle posługiwać się urządzeniami mechanicznymi.
Ponieważ na jednym końcu rury zwykle zamontowany jest łącznik, wygodniej jest zakładać kielich na rurę,
gdyż w ten sposób do bosej końcówki rury będzie można przyłożyć siłę niezbędną do połączenia rur jeżeli
na swobodnym końcu rury znajduje się łącznik, należy zastosować popychacz umieszczony w taki sposób, by
siła łączenia była przyłożona do rury i nie spowodowała przesunięcia łącznika.
Zasypywanie wykopów przewidziano warstwami z zagęszczeniem.
Materiał obsypki w strefie rury powinien być układany równomiernie po obu stronach rurociągu warstwami od
100 do 200 mm zależnie od typu materiału i stosowanej metody zagęszczania, ręcznie na wysokość 25cm nad
wierzch rury i dalej mechanicznie co 50cm. Zrzucanie obsypki na wierzch rury powinno być ograniczone do
minimum.
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Należy unikać zrzucania materiału z wysokości powyżej 2m.
Konieczne jest całkowite wypełnienie wykopu w strefie rury, przy czym szczególna uwagę należy zwrócić na
to by w „pachwinach” pod rurami nie występowały puste przestrzenie.
Spód rury podbić dwukrotnie piaskiem dobrze zagęszczonym – obustronnie.
W wykopach głębokich należy zadbać by zasypywanie wykopów i ich zagęszczenie było w strefie pierwotnej.
Należy pamiętać, że technologia zastosowana przy obsypywaniu rurociągu decyduje o wytrzymałości rur na
obciążenia.
Brak wystarczającego zagęszczenia obsypki w strefie rury prowadzi do nadmiernych odkształceń przewodów
kanalizacyjnych układanych na dużych głębokościach. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z
wymogami normy BN-72/8932-01. Zagęszczenie wykopu należy wykonać do wskaźnika Proctora JSJS-1,0.
4.0.0. Studzienki kanalizacyjne.
Studzienki kanalizacyjne rewizyjne zaprojektowano przy zmianie kierunku przepływu jak też spadku
jako studnie betonowe 1200mm z monolityczną kinetą oraz zintegrowanymi uszczelkami.
Zastosowano włazy żeliwne typu ciężkiego zatrzaskowe wg PN-64/H-74052 o nośności 40 ton każdy.
4.1.0.

Studzienki kanalizacyjne rewizyjne zaprojektowano przy każdej zmianie kierunku przepływu jak też spadku.
Przyjęte w opracowaniu studzienki kanalizacyjne rewizyjne przeznaczone do stosowania w zewnętrznych
systemach kanalizacji deszczowej zgodnie z normą zharmonizowaną PN-EN 1917.
Zaprojektowano osadnik w studni rewizyjnej S1 i S11.
Studzienka rewizyjna powinna być wyposażona w spocznik umożliwiający prowadzenie prac eksploatacyjnych
zgodnie z PN-B/10729/92.
W ścianach komory i komina włazowego winne być zamontowane stopnie złazowe.
W zaprojektowanych studzienkach rewizyjnych przyjęto zwieńczenia stałe z włazem kanałowym DN-600 mm
nośności 40 ton każdy. Zwieńczenie studzienki (pod nawierzchnią jezdną) powinno być oparte na
odpowiedniej płycie żelbetowej odciążającej, której zadaniem jest przyjęcie i przekazanie na podłoże gruntu
obciążeń od ruchu kołowego w taki sposób aby nie obciążać komory studzienki oraz oparte na pierścieniach
obciążających. Pierścień obciążający powinien być oddzielony od wierzchu komory szczeliną konstrukcyjną o
szerokości co najmniej 50mm.
Studzienka kanalizacyjna powinna być ustawiona na podsypce z gruboziarnistego żwiru i dobrze
zagęszczonej obsypce i powinna odpowiadać PN-H-74124/93.
Stopnie złazowe powinny spełniać warunki wytrzymałościowe stawiane w PN-92/B-10729 oraz PN-64/H74086.

5.0.0. Wpusty deszczowe.
deszczowe.
Projektowane betonowe wpusty uliczne Ø600 mm z osadnikiem o głębokości 1,0 m, zakończone
żeliwnym wpustem ulicznym, będą podłączone za pomocą przykanalików z rur PVC-U o średnicy 200 mm, do
projektowanych betonowych studni kanalizacyjnych Ø1200 mm. Projektuje się studzienki ściekowe z wpustem
i osadnikiem, wykonane jako typowe z rur kręgów betonowych Ø 600mm. Osadzić na nich wpust uliczny
przejazdowy żeliwny, osadzony na pierścieniu żelbetowym Ø 650mm z betonu wibroprasowanego B-20 oraz
pierścieniu podtrzymującym.
Studzienkę osadnika osadzić na ławie betonowej o grubości 15cm z betonu B25. Podsypkę
filtracyjna wykonać z piasku gruboziarnistego grubości 10cm.
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6.0.0. Próba szczelności
Po ułożeniu przewodów i zabezpieczeniu przed przesunięciem należy wykonać badanie szczelności wg
PN-81/B-10715. Dla przewodów PVC wg BN-82/9192-06.
Próba szczelności powinna odpowiadać następującym warunkom:
- próbę szczelności należy wykonywać przy temperaturze zewnętrznej nie niższej niż 1oC.
- kanał grawitacyjny należy poddać próbie szczelności na eksfiltrację i infiltrację odcinkami studnia-studnia.
- czas utrzymania ciśnienia w badanej sieci wodociągowej min. 30min.

Opracował :

Białystok, 22.10. 2012 r.

Białystok, 22.10. 2012 r.

Białystok, 22.10. 2012 r.

Białystok, 22.10. 2012 r.

ZBIORCZY KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa ulicy Jodłowej w m. Sokółka wraz z towarzyszącą
infrastruktórą techniczną

NAZWA ELEMENTU

Wartość zł

Branża drogowa

Branża sanitarna
Koszt czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót (projekt,
ustawienie, utrzymanie, likwidacja)
Powykonawcza mapa inwentaryzacji geodezyjnej

Razem netto

Podatek VAT 23%

Ogółem wartość brutto

Słownie:………………………………………………………...………………………………………………………..

……………………………………………………………………..……………………………………………

(Pieczątka, data i podpis
upełnomocnionego przedstawiciela
wykonawcy)

SPIS ZAWAROŚCI
1. Przedmiar robót branża drogowa
2. Załączniki do przedmiaru robót branży drogowej
3. Przedmiar robót branża sanitarna
4. Kosztorys ofertowy
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PRZEDMIAR ROBÓT
(BRANśA DROGOWA)
Lp
1

1. 1.
1. 1. 1.

Opis

Normatyw

Obiekt: Budowa ul. Jodłowej w m. Sokółka wraz z
towarzyszacą infrastrukturą techniczną
Element: D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
KNNR
00-01-0111-0100

SST D.01.01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych trasa dróg w terenie równinnym

ul. Jodłowa
[ 0.3 ]

0.30

ul. Boczna 1
[ 0.059 ]

0.06

ul. Boczna 2
[ 0.060 ]

0.06

ul. Zytnia
[ 0.035 ]

0.04

Jm. km
1. 1. 2.

Suma

KNNR
00-01-0113-0100

Razem:

w/g załącznika Nr 5
[ 161.65 ]
Jm. m2
1. 1. 3.

KNNR
00-06-0805-0500

161.65
Razem:

Jm. m2
KNNR
00-06-0805-0500

KNNR
00-06-0806-0100

KNNR
00-06-0806-0700

Razem:

37

Przy posesji Nr 2269/37
[ 16.0 ]

16.00

Przy posesji Nr 2269/9
[ 12.0+4.0 ]

16.00
Razem:

SST D-01.02.04 Rozebranie krawęŜników betonowych 15x30 na
podsypce piaskowej
[ 10.0+8.0 ]
Jm. m

1. 1. 6.

37.00

SST D-01.02.04. Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej,
ułoŜonej na podsypce cemenowo piaskowej (materiał z rozbiórki stanowi
własność własciceli przyległych działek)

Jm. m2
1. 1. 5.

161,65

SST D - 01.02.04. Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach
35x35x5 cm na podsypce piaskowej. (materiał z rozbiórki stanowi
własność właścicieli przyległych działek)

Przy posesji Nr 2269/10
[ 37.0 ]

1. 1. 4.

0,46

SST.D.01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubości do 15 cm

32

18.00
Razem:

SST D-01.02.04 Rozebranie obrzeŜy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm
na podsypce piaskowej (materiał z rozbiórki stanowi własność właścicieli
przyległych działek)

18
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PRZEDMIAR ROBÓT
(BRANśA DROGOWA)
Przy dziasłce Nr 2269/37
[ 11.5 ]

11.50

Przy dziasłce Nr 2269/9
[ 10.5+8.5 ]

19.00

Przy dziasłce Nr 2269/10
[ 28.5 ]

28.50

Jm. m
1. 1. 7.

KNR
04-04-1103-0500

Razem:

59

SST D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowyładowczym
[ 18.0*0.06 ]
1.08
Jm. m3

1. 1. 8.

Razem:

1,08

ANALIZA WŁASNA SST D-01.02.04. Rególacja wysokościowa bram polegająca na
dopasowaniu rzędnej na wjeździe, przełozeniu nawierzchni na dzałkach
prywatnych oraz przełoŜeniu elementów odwodnienia.
[3]
3.00
Jm. szt.

1. 2.
1. 2. 1.

Razem:

Element: D - 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
KNNR
00-01-0202-0500

SST D 02.01.01. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj.łyŜki 0.15 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowyład.(odwiezieniem gruntu na odkład)
w/g załączników 1. 2. 3. 4.
[ 168.09+2.74+12.71+10.28 ]
Jm. m3

1. 2. 2.

KNNR
00-01-0202-0500

193.82
Razem:

1073.85

w/g załacznika Nr 11
[ 103.0 ]
Jm. m3
KNNR
00-01-0202-0500

103.00
Razem:

Jm. m3
KNNR
00-01-0503-0300

1176,85

SST D-02.03.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj.łyŜki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku sam.samowyład. raz z
formowaniem i zagęszczeniem gruntu w nasypie i zwilŜenie
zagęszczanych warstw wodą w miarę potrzeby.

w/g załączników Nr 1. 2. 3. 4.
[ 168.09+2.74+12.71+10.28 ]

1. 2. 4.

193,82

SST D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj.łyŜki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku (wywiezienie nadmiaru
urobku)

w/g załaczników Nr 1. 2. 3. 4.
[ 608.32+208.85+110.37+146.31 ]

1. 2. 3.

3

SST D-02.03.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna
wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-III

193.82
Razem:

193,82
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PRZEDMIAR ROBÓT
(BRANśA DROGOWA)
w/g załączników Nr 7. 8. 9. 10.
[ 970.8+109.6+76.0+92.1 ]
Jm. m2
1. 3.
1. 3. 1.

1248.50
Razem:

Element: D-04.00.00 PODBUDOWY
KNNR
00-06-0101-0201

SST D-04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie
kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników

ul. Jodłowa od km 0+234 do km 0+300
[ 66.0*6.0 ]
Jm. m2
1. 3. 2.

KNNR
00-06-0103-0300

396.00
Razem:

1503.20

ul. Boczna 1
[ (59.0-3.0)*5.0+17.6*2.0+0.85*2+1.5+1.4+20 ]

339.80

ul. Boczna 2
[ (60.0-3.0)*5+18.6*1.0+0.9+1.9+3.8+16 ]

326.20

ul. śytnia
[ (35-3.35)*6.0+21.6+4.3+11 ]

226.80

Jm. m2
KNNR
00-06-0112-0300

396

SST 04.01.01. Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa wykonywane
mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

ul. Jodłowa
[ 234.0*6.0+7.60*2+14*6 ]

1. 3. 3.

1248,5

Razem:

2396

SST D-04.04.01 Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych
stabilizowana mechanicznie gr. 30 cm
[ 2396 ]
2396.00
Jm. m2

1. 3. 4.

KNNR
00-06-0112-0600

Razem:

w/g załącznika Nr 11
[ 492.5 ]
Jm. m2
1. 4.
1. 4. 1.

2396

SST D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowana
mechanicznie gr. 15 cm

492.50
Razem:

492,5

Element: SST D 05.00.00 NAWIERZCHNIE
KNNR
00-06-0202-0600

SST D 05.01.03. Nawierzchnie Ŝwirowe, warstwa dolna gr. 20 cm z
kruszywa rozściełanego mechanicznie

Nawierzchnia tymczasowa ul. Jodłowej od km 0+234do km 0+300
[ 66.0*6 ]

396.00

Nawierzchnia tymczasowa ul. śytniej od km 0+015 do km 0+035
[ 20.00*6.0 ]

120.00

Jm. m2

Razem:

516
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PRZEDMIAR ROBÓT
(BRANśA DROGOWA)
1. 4. 2.

KNNR
00-06-0502-0301

SST D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grub.
8cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem

Przyjęto 95% ogólnej wartości
[ (1503.2+339.8+326.2+226.8-20.0*6.0)*0.95 ]
Jm. m2
1. 4. 3.

KNNR
00-06-0502-0301

2162.20
Razem:

Przyjęto 5% ogólnej wartości (z kostki kolorowej wyznaczyć osie dróg,
przejścia dla pieszych oraz linie warunkowego zartzymania)
[ (1503.2+339.8+326.2+226.8-20.0*6.0)*0.05 ]
Jm. m2
1. 4. 4.

KNNR
00-06-0502-0301

Razem:

Jm. m2

1. 5. 1.

Razem:

KNNR
00-01-0509-0200

SST D 06.01.01 Brukowanie skarp,przekopów i nasypów brukowcem z
kamienia narzutowego (polnego) ułoŜonego na podsypce cementowo piaskowej, spoiny wypelnione zaprawą cementową.

70.02
Razem:

KNNR
00-06-0702-0100

SST D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych

Jm. szt.
KNNR
00-06-0702-0400

13.00
Razem:

Jm. szt.
KNNR
00-06-0702-0400

5.00
Razem:

5

SST D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne folia
odblaskowa II generacji
w/g załącznika Nr 12
[ 14 ]
Jm. szt.

1. 7.

13

SST D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze folia
odblaskowa II generacji
w/g załącznika Nr 12
[5]

1. 6. 3.

70,02

Element: SST D-07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

w/g załącznika Nr 12
[ 13 ]

1. 6. 2.

492,5

Element: D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Jm. m2

1. 6. 1.

113,8

492.50

w/g załącznika Nr 6
[ 70.02 ]

1. 6.

113.80

SST D-05.03.23. Wjazdy z kostki brukowej betonowej (kolor) grubości 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

w/g załącznika Nr 11
[ 492.5 ]

1. 5.

2162,2

SST D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej
grub. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione
piaskiem

Element: D-08.00.00 ELEMENTY ULIC

14.00
Razem:

14
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PRZEDMIAR ROBÓT
(BRANśA DROGOWA)
1. 7. 1.

KNNR
00-06-0403-0401

SST D.08.01.01 KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm
wraz z wykonaniem ław z oporem z betonu kl. C12/15
oraz z uszczelnieniem szczelin na połączeniu krawęŜnika z jezdnią oraz
chodnika z fundamentem ogrodzenia.
w/g rysunku Nr 5
[ (516.0+197.4+65.1) ]
Jm. m

1. 7. 2.

1. 7. 3.

KNNR
00-06-0502-0100

KNNR
00-06-0404-0100

KNNR
00-06-0404-0500

1. 8. 1.

298.50

Strona lewa
[
(52.5*1.5+2.6+1.3+10.1)+(13.0*1.5+1.3)+(3.2*1.5)+(16.9*1.5+4.5+1.1)+(
7.7*1.5)+(10.7*1.5+1.1+1.0)+(4.9*1.5)+(6.7*1.5+1.1)+(3.6*1.5+1.1)+(2.8*
1.5+1.1)+(3.7*1.5)+(24.4*1.5+1.1+1.1+2.0)+40 ]

295.65

Jm. m2

594,15

Razem:

OST D-08.03.01 ObrzeŜa betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce
piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową
ul. Jodłowa strona prawa
[
1.8+5.7+10.5+9.6+3.9+2.1*2+1+39.3+8.6+7.5+30.5+27.3+15.6+13.1+7.6
+6.9+9.5+8.8+6.9+5.5+17.0+14.0+4.0+4.0+11.8+10.6+20 ]

305.20

ul. Jodłowa strona lewa
[
6.8+2.5+2.5+40.6+3.2+41.5+3.7+7.9+13.0+1.1+3.6+10.9+3.2+3.2+16.9+
9.0+6.2+2.8+7.7+7.7+10.7+2.0+8.7+2.0+4.9+4.9+6.7+2.0+5.7+3.6+2.0+
2.6+2.8+1.8+1.8+3.6+3.6+24.3+29.4+20 ]

337.10

Razem:

642,3

SST D-08.03.01 ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

w/g załącznika Nr 11
[ 353.9 ]

353.90

wzdłuŜ ul. Piaskowej
[ 20.0 ]

20.00
Razem:

373,9

Element: SST D-09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA
KNR
02-21-0401-0400

SST D-09.01.01 Wykonanie trawników dywanowych siewm z uprzednim
humusowaniem warstwą grubości 5.0 cm
Wg załącznika Nr od 7 do 10
[ 970.8+109.6+76.0+92.1 ]
Jm. m2

1. 9.

778,5

Strona prawa
[
(16.5*1.5+8.5)+(9.6*1.5)+(38.0*1.5+2.3+5.5+4.4)+(8.4*1.5+2.8)+(27.3*1.
5+1.1+1.1)+(13.1*1.5+1.2)+(7.6*1.5)+(9.6*1.5)+(5.6*1.5+1.7)+(14.0*1.5+
1.5)+(4.0*1.5)+(11.9*1.5)+20 ]

Jm. m
1. 8.

Razem:

SST D-08.02.02 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

Jm. m
1. 7. 4.

778.50

Element: SST D-10.00.00 INNE ROBOTY

1248.50
Razem:

1248,5
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PRZEDMIAR ROBÓT
(BRANśA DROGOWA)
1. 9. 1.

KNR
02-31-1406-0300

SST D-10.01.05 Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych
[ 15 ]
15.00
Jm. szt.

1. 9. 2.

KNR
02-31-1406-0400

Razem:

SST D-10.01.05 Regulacja pionowa studzienek dla zaworów
wodociągowych i gazowych
[ 26 ]
Jm. szt.

15

26.00
Razem:

26
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nasyp
-

0,300

0+025,0

3,460

1,080

0+100,0
0+125,0
0+150,0
0+175,0
0+200,0
0+205,1
0+213,0
0+234,0

3,160
2,450
3,870
3,220
4,500
2,640
1,970
1,820
2,800
3,010

+

nasyp
-

m2

7,780

0+075,0

wykop

m2

0+003,0

0+050,0

Średnia powierzchnia

Objętość
wykop
+

nasyp
-

Załącznik Nr 1

Nadmiar objętości
wykop
+

m3

m3

mb

ZuŜycie
na
miejscu

Powierzchnia
wykop
+

Odległość

Kilometr

Roboty ziemne przy wykonaniu ul. Jodłowej od km 0+003 do km 0+253
nasyp

Suma algebraiczna
-

0,690

22,00

123,64

15,18

15,18

108,46

0,00

3,310

0,700

25,00

82,75

17,50

17,50

65,25

0,00

2,805

0,425

25,00

70,13

10,63

10,63

59,50

0,00

3,160

0,315

25,00

79,00

7,88

7,88

71,13

0,00

3,545

0,225

25,00

88,63

5,63

5,63

83,00

0,00

3,860

0,875

25,00

96,50

21,88

21,88

74,63

0,00

3,570

0,930

25,00

89,25

23,25

23,25

66,00

0,00

2,305

0,640

25,00

57,63

16,00

16,00

41,63

0,00

1,895

1,130

5,13

9,72

5,80

5,80

3,92

0,00

2,310

2,045

7,90

18,25

16,16

16,16

2,09

0,00

2,905

1,345

20,97

60,92

28,20

28,20

32,71

0,00

0,320
0,530
0,100

0,460

776,40

168,09

168,09

0,000

5,070

+

nasyp
-

Objętość
wykop
+

nasyp
-

608,32

0,00

Nadmiar objętości
wykop
+

m3

m3

mb

nasyp

Suma algebraiczna
-

0,110

4,20

19,68

0,46

0,46

19,22

0,00

3,820

0,005

17,80

68,00

0,09

0,09

67,91

0,00

3,285

0,020

14,00

45,99

0,28

0,28

45,71

0,00

3,235

0,025

2,40

7,76

0,06

0,06

7,70

0,00

3,675

0,095

8,60

31,61

0,82

0,82

30,79

0,00

4,285

0,115

9,00

38,57

1,04

1,04

37,53

0,00

19,215

0,010

87,122

0,030

132,832

0,020

140,536

0,170

171,324

0,060

208,854

0,00
211,60

2,74

2,74

m2

3,640

0,270

0+007,0

1,220

0,270

0+039,6
0+041,4
0+050,0
0+060,0

1,470
2,110
1,340
6,010

+

nasyp
-

m2

0+003,0

2,260

wykop

Objętość

208,85

0,00

wykop
+

nasyp
-

Nadmiar objętości
wykop
+

m3

m3

mb

ZŁĄCZNIK NR 3
ZuŜycie
na
miejscu

nasyp
-

Średnia powierzchnia

Odległoś
ć

Kilometr

Powierzchnia

m3

Roboty ziemne przy wykonaniu ul. Bocznej 2

0+025,0

+

m3

4,685

56,00

wykop
+

304,34

ZŁĄCZNIK NR 2
ZuŜycie
na
miejscu

wykop

Odległoś
ć

Kilometr

3,690

0+059,0

Średnia powierzchnia

m2

0+007,2

3,500

304,335

0,040

0,220

0+050,0

233,21

575,603

m2

3,850

233,210

573,509

2,650

5,680

0+041,4

173,71

569,585

1,440

nasyp
-

2,620

173,710

527,960

0,820

0+003,0

0+039,0

108,46

461,960

1,400

Powierzchnia

3,950

108,460

387,335

0,350

Roboty ziemne przy wykonaniu ul. Bocznej 1

0+025,0

m3

5,620

231,00

wykop
+

+

m3

nasyp

Suma algebraiczna
-

+

-

m3

m3

2,430

0,270

4,00

9,72

1,08

1,08

8,64

0,00

1,740

0,235

18,00

31,32

4,23

4,23

27,09

0,00

1,865

0,295

14,60

27,23

4,31

4,31

22,92

0,00

1,790

0,270

1,80

3,22

0,49

0,49

2,74

0,00

1,725

0,175

8,60

14,84

1,51

1,51

13,33

0,00

3,675

0,110

10,00

36,75

1,10

1,10

35,65

0,00

8,640

0,200

35,730

0,390

58,652

0,150

61,388

0,200

74,718

0,020

110,368
0,000

0,000

57,00

123,08

12,71

12,71

110,37

0,00

0,000

2z2

wykop
+

nasyp
m2

8,710

1,440

0+010,0

4,760

0,380

0+035,0

4,520
3,080

wykop

+

nasyp
-

m2

0+003,4

0+030,0

Średnia powierzchnia

Objętość
wykop
+

nasyp
-

ZŁĄCZNIK NR 4
Nadmiar objętości
wykop
+

m3

m3

mb

ZuŜycie
na
miejscu

Powierzchnia

Odległoś
ć

Kilometr

Roboty ziemne przy wykonaniu ul. śytniej
nasyp

Suma algebraiczna
-

+

-

m3

6,735

0,910

6,65

44,79

6,05

6,05

38,74

4,640

0,195

20,00

92,80

3,90

3,90

88,90

3,800

0,065

5,00

19,00

0,33

0,33

18,68

m3

38,736

0,010

127,636

0,120

146,311

31,65

156,59

10,28

10,28

146,31

0,00

Kilometr

Hektometr

Powierzchnia zdjęcia humusu ul. Jodłowa

0

205,13

0

0

213,03

6,10

0

234

7,00

Szerokość [m]

Załacznik Nr 5

Średnia
szerokość [m]

Odległość [m]

3,05

7,9

24,10

6,55

21,0

137,55

28,90

2
Powierzchnia [m ]

161,65

Kilometr

Hektometr

Powierzchnia brukowania skarp ul. Bocna 2

0

7

0

25

2,40

0

39,6

1,70

0

41,4

1,58

0

50

0,94

0

60

Szerokość [m]

Załacznik Nr 6

Średnia
szerokość [m]

Odległość [m]

1,20

18,0

21,60

2,05

14,6

29,93

1,64

1,8

2,95

1,26

8,6

10,84

0,47

10,0

4,70

53,00

2

Powierzchnia [m ]

70,02

Plantowanie z obsianiem ul. Jodłowa
Kilometr

Hektometr

Załacznik Nr 7

0

3

1,05

0

25

4,68

0

50

4,67

0

75

3,07

0

100

4,90

Szerokość [m]

0

125

5,00

0

150

3,65

0

175

4,99

0

200

4,92

0

205,13

5,29

0

213,03

4,37

0

234

1,90

Średnia
szerokość [m]

Odległość [m]

Powierzchnia [m2]

2,87

22,0

63,14

4,68

25,0

117,00

3,87

25,0

96,75

3,99

25,0

99,75

4,95

25,0

123,75

4,33

25,0

108,25

4,32

25,0

108,00

4,96

25,0

124,00

5,11

5,1

26,06

4,83

7,9

38,16

3,14

21,0

65,94

250,0

970,8

Plantowanie z obsianiem ul. Boczna 1
Kilometr

Hektometr

Załacznik Nr 8

0

3

1,80

0

7,20

2,58

0

25

2,71

0

39,6

1,13

0

41,4

1,56

0

50

1,00

0

59

1,62

Szerokość [m]

Średnia
szerokość [m]

Odległość [m]

Powierzchnia
2
[m ]

2,19

4,2

9,20

2,65

17,8

47,17

1,92

14,6

28,03

1,35

1,8

2,43

1,28

8,6

11,01

1,31

9,0

11,79

56,0

109,6

Plantowanie z obsianiem ul. Boczna 2
Kilometr

Hektometr

Załacznik Nr 9

0

3

1,64

0

7

1,61

0

25

1,10

Szerokość [m]

0

39,6

1,46

0

41,4

0,98

0

50

1,17

0

60

1,78

Średnia
szerokość [m]

Odległość [m]

Powierzchnia
[m2]

1,63

4,0

6,52

1,36

18,0

24,48

1,28

14,6

18,69

1,22

1,8

2,20

1,08

8,6

9,29

1,48

10,0

14,80

57,0

76,0

Plantowanie z obsianiem ul. śytnia
Kilometr

Hektometr

Załacznik Nr 10

0

3,35

3,81

0

10

3,14

0

30

2,49

0

35

2,44

Szerokość [m]

Średnia
szerokość [m]

Odległość [m]

Powierzchnia
2
[m ]

3,48

6,7

23,32

2,82

20,0

56,40

2,47

5,0

12,35

31,7

92,1

0+021,40
0+035,00
0+057,60
0+074,70
0+081,90
0+085,60
0+090,40
0+106,80
0+118,50
0+121,70
0+133,20
0+138,80
0+142,00
0+152,70
0+160,30
0+164,10
0+165,30
0+171,10
0+174,80
0+178,80
0+192,70
0+197,30
0+204,90

0+023,20
0+026,80
0+029,80
0+043,10
0+043,90
0+051,30

0+043,70
0+052,40

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29

30
31

RAZEM

Lokalizacja

L.p

P
L

P
L
P
P
L
L

P
P
L
L
L
L
P
L
L
P
L
P
L
L
L
L
P
L
L
L
P
P
P

Strona

492,5

3,2
8,2

7,9
8,4
7,6
5,4
5,1
4,1

15,6
15,7
22,2
21,9
21,3
21,2
16,7
21,3
21,2
17,5
21,0
17,8
20,9
14,7
19,8
19,7
18,4
20,5
18,5
20,3
18,5
18,5
19,4

[m2]

Betonowa kostka
brukowa gr.8cm

492,5

3,2
8,2

7,9
8,4
7,6
5,4
5,1
4,1

15,6
15,7
22,2
21,9
21,3
21,2
16,7
21,3
21,2
17,5
21,0
17,8
20,9
14,7
19,8
19,7
18,4
20,5
18,5
20,3
18,5
18,5
19,4

[m2]

492,5

3,2
8,2

7,9
8,4
7,6
5,4
5,1
4,1

15,6
15,7
22,2
21,9
21,3
21,2
16,7
21,3
21,2
17,5
21,0
17,8
20,9
14,7
19,8
19,7
18,4
20,5
18,5
20,3
18,5
18,5
19,4

[m2]

[m3]

Nasyp

[m3]

ZuŜycie
na
miejscu

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

103,0

0,4
5,2

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

ZJAZDY Z ULICY BOCZNEJ 2

1,7
2,8
2,0
0,4
0,9
0,9

ZJAZDY Z ULICY BOCZNEJ 1

4,9
5,0
4,5
3,8
3,9
3,7
3,0
4,6
5,5
2,3
3,0
3,6
5,4
2,2
3,2
3,6
3,5
4,8
4,4
4,0
3,7
3,9
2,2

ZJAZDY Z ULICY JODŁOWEJ

[m3]

Podsypka
Podbudowa z
kruszywa nat. stab. Wykop
piaskowo cementowa gr.5cm
mech. gr. 15cm

Roboty ziemne

353,9

5,6
8,4

8,3
8,5
8,1
7,0
7,0
6,6

12,2
12,2
15,4
15,3
9,6
9,6
12,7
15,0
14,9
13,1
14,8
13,3
14,8
14,7
9,3
9,3
13,5
14,6
13,6
14,5
9,0
9,0
14,0

[mb]

ObrzeŜe
betonowe
8x30 cm

WYKAZ ROBÓT NA ZJAZDACH

Rególacja wys. bramy, przeł. polbruku, odwodnienia. Rególacja wjazdu

Rególacja wys. bramy, przeł. polbruku, odwodnienia. Rególacja wjazdu

Rególacja wys. bramy, przeł. polbruku, odwodnienia. Rególacja wjazdu

Rozbiórki

Zał Nr 11

D-6

0+009,1

0+017,1

0+047,8

0+057,6

0+073,0

0+080,9

0+097,5

0+131,1

0+146,1

0+154,5

0+174,0

0+200,8

0+229,4

0+241,4

PRAWA

LEWA

LEWA

PRAWA

PRAWA

PRAWA

LEWA

PRAWA

PRAWA

PRAWA

LEWA

PRAWA

PRAWA

LEWA

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
D-1

A-7

D-1

D-1

A-7 + D-6

D-6

D-1

D-1

A-7 + D-6

D-6

D-1

D-2 + A-7

A-7 + D-6

D-1

na słupie oś.

1

Kilometr

Strona

L.p.

Typ znaku
(drogowskazu)

Wykaz projektowanego oznakowania pionowego

14

13

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

0

Tarcze
Drogowskazy
powyŜej
powyŜej
0.3m2 znaqki
0.3m2
typu D

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ul. Jodłowa
1

Tarcze
powyŜej
0.3m1 znaki
typu A

ul. Piaskowa

Ilość
słupków

Ustawiony na ul. śytniej

Znak umieścić na słupie

Ustawiony na ul. Bocznej 2

Ustawiony na ul. Bocznej 1

Uwagi

Zał. nr 12

PRZEDMIAR ROBÓT

1z4

BRANŻA SANITARNA
L.p.

1

Podst
Nr
awa specyfik
acji

2

3

Opis robót

Jedn.

Ilość

4

5

6

1.2. Kanalizacja deszczowa 200mm
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.
Wytyczenie wraz z inwentaryzacją
6+9+4+8+5+9+10+12+7+12+4+8+2+7+5+5
+7+6= 126m

x
m

x
0,126

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i
głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w
gruntach suchych kat. III-IV ZAŁOśENIA :
wąskoprzestrzenne ręczne : 100 % całości
wykopów 1,4x(1,26+0,2)x126=257,54m3

m3

257,54

1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU roboty sanitarne -ETAP I
2
1

2

KNNR1 5.2.
011101

KNNR
1
030704

5.3.

3

KNNR
1
031301

5.3.

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z
rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
1,26x2x126=317,52m2

m2

317,52

4

KNNR
1
020502

5.3.

Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsiębiernymi o poj.łyŜki 0.25 m3 w gr.kat. IIII w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. wywóz ziemi 1,4x(1,26+0,2)x126=257,54m3

m3

257,54

5

KNNR
1
020502

5.4.

Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsiębiernymi o poj.łyŜki 0.25 m3 w gr.kat. IIII w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. dowóz piasku - wymiana gruntu
1,4x(1,26+0,2)x126=257,54m3

m3

257,54

6

KNNR
1
031806

5.3.

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o
szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 6.0 m w gr.kat. IV
- zasypywanie ręczne wykopów
wąskoprzestrzenych
1,4x(1,26+0,2)x126=257,54m3

m3

257,54

m

126,00

kpl.

18,00

x

x

Roboty montaŜowe

7

KNNR
4
130803

8

KNNR
4
142402

3

2.2.1.

Kanały z rur PVC z kielichem , SN 8 , o śr. zewn.
200 mm
6+9+4+8+5+9+10+12+7+12+4+8+2+7+5+5
+7+6= 126m
Studzienki ściekowe uliczne śr.500 mm z
osadnikiem i koszem

2.2.3.

1.3. Kanalizacja deszczowa 250mm

PRZEDMIAR ROBÓT

2z4

BRANŻA SANITARNA
9

KNNR1 5.2.
011101

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.
Wytyczenie wraz z inwentaryzacją
17+17+11=45m

km

0,045

10

KNNR
1
030704

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i
głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w
gruntach suchych kat. III-IV ZAŁOśENIA :
wąskoprzestrzenne ręczne : 10 % całości
wykopów
1,4x(1,73+0,2)x45=121,59m3x10%=12,16m3

m3

12,16

5.3.

11

KNNR
1
031301

5.3.

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z
rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
1,73x2x45=155,70m2

m2

155,70

12

Kalkula
cja
własna

5.3.

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.25 m3 w gr.kat. I-III
w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z
transp.urobku sam.samowyład.- wywóz ziemi z
wykopów wykonanych ręcznie. Wykonawca
zabezpiecza miejsce zwałki we własnym zakresie
i przyjmuje odpowiednią do własnych moŜliwości
odległość wywozu.
1,4x(1,73+0,2)x45=121,59m3

m3

121,59

13

KNNR
1
021003

5.3.

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na
odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.25
- 0.60 m3 w gr.kat. III-IV ZAŁOśENIA :
wąskoprzestrzenne mechaniczne : 90 % całości
wykopów
1,4x(1,73+0,2)x45=121,59m3x90%=109,43m3

m3

109,43

14

KNNR
4
100904
KNNR

2.2.1.

Analogia - Rury Arota (osłona kabli
energetycznych lub telekomunikacyjnych)

m

4,00

5.4.

Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsiębiernymi o poj.łyŜki 0.25 m3 w gr.kat. IIII w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. dowóz piasku - wymiana gruntu
1,4x(1,73+0,2)x45=121,59m3

m3

121,59

5.3.

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o
szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 6.0 m w gr.kat. IV
- zasypywanie ręczne wykopów
wąskoprzestrzenych
1,4x(1,73+0,2)x45=121,59m3

m3

121,59

Kanały z rur PVC z kielichem , SN 8 , o śr. zewn.
250 mm
17+17+11=45m

m

45,00

15

1
020502

16

KNNR
1
031806

Roboty montaŜowe
17

KNNR
4
130804

2.2.1.

PRZEDMIAR ROBÓT

3z4

BRANŻA SANITARNA
18

KNNR
4
141303

2.2.2.

19

KNNR
4 161004

5.7.

4
20

21

KNNR1 5.2.
011101

KNNR
1
030704

5.3.

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m z
włazami Ŝeliwnymi typu cięŜkiego D400 z
amortyzatorami z zamkiem zatrzaskowym i
kluczem - analogia

stud.

3,00

Próba wodna szczelności kanałów rurowych /dla
odcinka równego odległości między
studzienkami/ rur o średnicy nominalnej DN300mm z tworzyw sztucznych

prób

3,00

1.4. Kanalizacja deszczowa 315mm
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.
Wytyczenie wraz z inwentaryzacją
6+5+37+20+17+25+23+10+35+22+=200m

x
km

x
0,200

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i
głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w
gruntach suchych kat. III-IV ZAŁOśENIA :
wąskoprzestrzenne ręczne : 10 % całości
wykopów
1,4x(2,13+0,2)x195=636,09x10%=63,61m3

m3

63,61

22

KNNR
1
031301

5.3.

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z
rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2,13x2x195=830,70m2

m2

830,70

23

Kalkula
cja
własna

5.3.

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.25 m3 w gr.kat. I-III
w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z
transp.urobku sam.samowyład.- wywóz ziemi z
wykopów wykonanych ręcznie. Wykonawca
zabezpiecza miejsce zwałki we własnym zakresie
i przyjmuje odpowiednią do własnych moŜliwości
odległość wywozu.
1,4x(2,13+0,2)x195=636,09m3

m3

636,09

24

KNNR
1
021003

5.3.

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na
odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.25
- 0.60 m3 w gr.kat. III-IV ZAŁOśENIA :
wąskoprzestrzenne mechaniczne : 90 % całości
wykopów
1,4x(2,13+02)x195=636,09x90%=572,48m3

m3

572,48

25

KNNR
4
100904

2.2.1.

Analogia - Rury Arota (osłona kabli
energetycznych lub telekomunikacyjnych)
7+7+8+23+7+7+7+7+7+2=82m

m

82,00

26

KNNR
4 120102

1.4.5.

Przeciski jednostopniowe o długości do 20m,
wykonywane rurami stalowymi o średnicy
nominalnej 800mm w gruntach kat. III-IV

m

5,00

27

KNNR
1
020502

5.4.

Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsiębiernymi o poj.łyŜki 0.25 m3 w gr.kat. IIII w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. dowóz piasku - wymiana gruntu
636,09-42,75=593,34m3

m3

593,34

PRZEDMIAR ROBÓT

4z4

BRANŻA SANITARNA
28

KNNR
1
031806

5.3.

Roboty montaŜowe
29
KNNR
2.2.1.
4
130805
30
KNNR
2.2.2.
4
141305
31

KNNR
4 161005

5.7.

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o
szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 6.0 m w gr.kat. IV
- zasypywanie ręczne wykopów
wąskoprzestrzenych
636,09-42,75=593,34m3

m3

593,34

Kanały z rur PVC z kielichem , SN 8 , o śr. zewn.
315 mm
6+5+37+20+17+25+23+10+35+22=200m

m

200,00

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m z
włazami Ŝeliwnymi typu cięŜkiego D400 z
amortyzatorami z zamkiem zatrzaskowym i
kluczem - analogia

stud.

8,00

Próba wodna szczelności kanałów rurowych /dla
odcinka równego odległości między
studzienkami/ rur o średnicy nominalnej DN315mm z tworzyw sztucznych

prób

8,00

1 z 8

KOSZTORYS OFERTOWY
BRANśA DROGOWA

Lp

Normatyw

Opis

Obmiar

1

Budowa ul. Jodłowej w m. Sokółka wraz z
towarzyszacą infrastrukturą techniczną
1. 1.

Element: D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. 1. 1.

KNNR
00-01-0111-0100

SST D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych
robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.

0.46 km

1. 1. 2.

KNNR
00-01-0113-0100

SST.D.01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej
(humusu) o grubości do 15 cm

161.65 m2

1. 1. 3.

KNNR
00-06-0805-0500

SST D - 01.02.04 Rozebranie chodników z płyt
betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce
piaskowej.

37.00 m2

1. 1. 4.

KNNR
00-06-0805-0500

SST D-01.02.04 Rozebranie chodników z kostki
brukowej betonowej, ułoŜonej na podsypce cemenowo
piaskowej

32.00 m2

1. 1. 5.

KNNR
00-06-0806-0100

SST D-01.02.04 Rozebranie krawęŜników betonowych
15x30 na podsypce piaskowej

18.00 m

1. 1. 6.

KNNR
00-06-0806-0700

SST D-01.02.04 Rozebranie obrzeŜy trawnikowych o
wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej

59.00 m

1. 1. 7.

KNR
04-04-1103-0500

SST D 01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki
przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samoch.samowyładowczym

1.08 m3

1. 1. 8.

ANALIZA
WŁASNA

SST D-01.02.04. Rególacja wysokościowa bram
polegająca na dopasowaniu rzędnej na wjeździe,
przełozeniu nawierzchni na dzałkach prywatnych oraz
przełoŜeniu elementów odwodnienia.

3.00 szt.

1. 2.

Element: D - 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1. 2. 1.

KNNR
00-01-0202-0500

SST D 02.01.01 Roboty ziemne wykonywane
koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.40 m3 w
gr.kat. I-II bez transportu na odkład

193.82 m3

1. 2. 2.

KNNR
00-01-0202-0500

SST D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane
koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.40 m3 w
gr.kat. I-II z transp.urobku (wywiezienie nadmiaru
urobku)

1176.85 m3

Cena
jednostkowa

Razem

2 z 8

1. 2. 3.

KNNR
00-01-0202-0500

SST D-02.03.01 Roboty ziemne wykonywane
koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.40 m3 w
gr.kat. I-II z transp.urobku sam.samowyład. raz z
formowaniem i zagęszczeniem gruntu w nasypie i
zwilŜenie zagęszczanych warstw wodą w miarę
potrzeby.

193.82 m3

1. 2. 4.

KNNR
00-01-0503-0300

SST D 02.03.01 Plantowanie (obrobienie na czysto)
skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w
gruntach kat.I-III

1248.50 m2

1. 3.

Element: D-04.00.00 PODBUDOWY

1. 3. 1.

KNNR
00-06-0101-0201

SST D-04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie gł.
20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i
chodników

396.00 m2

1. 3. 2.

KNNR
00-06-0103-0300

SST 04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa
wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni

2396.00 m2

1. 3. 3.

KNNR
00-06-0112-0300

SST D-04.04.01 Warstwa podbudowy z kruszyw
naturalnych stabilizowana mechanicznie gr. 30 cm

2396.00 m2

1. 3. 4.

KNNR
00-06-0112-0600

SST D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego
stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm

492.50 m2

1. 4.

Element: SST D 05.00.00 NAWIERZCHNIE

1. 4. 1.

KNNR
00-06-0202-0600

SST D 05.01.03 Nawierzchnie Ŝwirowe, gr. 20 cm z
kruszywa rozściełanego mechanicznie

516.00 m2

1. 4. 2.

KNNR
00-06-0502-0301

SST D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej szarej grub. 8cm na podsypce cementowo piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem

2162.20 m2

1. 4. 3.

KNNR
00-06-0502-0301

SST D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej kolorowej grub. 8cm na podsypce
cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem

113.80 m2

1. 4. 4.

KNNR
00-06-0502-0301

SST D-05.03.23 Wjazdy z kostki brukowej betonowej
(kolor) grubości 8 cm na podsypce cementowopiaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

492.50 m2

1. 5.

Element: D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
SST D 06.01.01 Brukowanie skarp,przekopów i
nasypów brukowcem z kamienia narzutowego
(polnego) ułoŜonego na podsypce cementowo piaskowej, spoiny wypelnione zaprawą cementową.

1. 5. 1.

KNNR
00-01-0509-0200

1. 6.

Element: SST D-07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA
RUCHU

1. 6. 1.

KNNR
00-06-0702-0100

SST D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur
stalowych

70.02 m2

13.00 szt.

3 z 8

1. 6. 2.

KNNR
00-06-0702-0400

SST D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki
ostrzegawcze folia odblaskowa II generacji

5.00 szt.

1. 6. 3.

KNNR
00-06-0702-0400

SST D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki
informacyjne folia odblaskowa II generacji

14.00 szt.

1. 7.

Element: D-08.00.00 ELEMENTY ULIC

1. 7. 1.

KNNR
00-06-0403-0401

SST D.08.01.01 KrawęŜniki betonowe wystające o
wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z
oporem z betonu kl. C12/15
oraz z uszczelnieniem szczelin na połączeniu
krawęŜnika z jezdnią oraz chodnika z fundamentem
ogrodzenia.

778.50 m

1. 7. 2.

KNNR
00-06-0502-0100

SST D-08.02.02 Chodniki z kostki brukowej betonowej
grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem
spoin piaskiem

594.15 m2

1. 7. 3.

KNNR
00-06-0404-0100

SST D-08.03.01 ObrzeŜa betonowe o wymiarach 20x6
cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione
zaprawą cementową

642.30 m

1. 7. 4.

KNNR
00-06-0404-0500

SST D-08.03.01 ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8
cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypełnione zaprawą cementową

373.90 m

1. 8.
1. 8. 1.

1. 9.

Element: SST D-09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA
KNR
02-21-0401-0400

SST D-09.01.01 Wykonanie trawników dywanowych
siewm z uprzednim humusowaniem warstwą grubości
5.0 cm

1248.50 m2

Element: SST D-10.00.00 INNE ROBOTY

1. 9. 1.

KNR
02-31-1406-0300

SST D-10.01.05 Regulacja pionowa studzienek dla
włazów kanałowych

15.00 szt.

1. 9. 2.

KNR
02-31-1406-0400

SST D-10.01.05 Regulacja pionowa studzienek dla
zaworów wodociągowych i gazowych

26.00 szt.

RAZEM:
PODATEK VAT 23%:
OGÓŁEM:

Słownie:………………………………………………………...……………………………………………………….
.
……………………………………………………………………..……………………………………………

(Pieczątka, data i podpis
upełnomocnionego przedstawiciela
wykonawcy)
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KOSZTORYS OFERTOWY
BRANśA SANITARNA
Nr
Podsta
wa
specyfikacji
2
3

Opis robót

Ilość

Cena
jednostkow

Wartość

4

6

7

8

1.1. Kanalizacja deszczowa 200mm
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa dróg w
terenie równinnym. Wytyczenie wraz z
inwentaryzacją

x
0,126 km

x

x

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i
głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych
w gruntach suchych kat. III-IV ZAŁOśENIA
:
wąskoprzestrzenne ręczne : 100 % całości
wykopów

257,54 m3

1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU roboty sanitarne
ETAP I
KNNR1 5.2.
0111-01

KNNR 1 5.3.
0307-04

KNNR 1
0313-01

5.3.

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z
rozbiórką palami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wyk.o
szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV

317,52 m2

KNNR 1
0205-02

5.3.

Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsiębiernymi o poj.łyŜki
0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio
zmag.w hałdach z
transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. - wywóz ziemi

257,54 m3

KNNR 1
0205-02

5.4.

Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsiębiernymi o poj.łyŜki
0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio
zmag.w hałdach z
transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. - dowóz piasku - wymiana
gruntu

257,54 m3

KNNR 1
0318-06

5.3.

Zasypywanie wykopów o ścianach
pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i
głęb.do 6.0 m w gr.kat. IV - zasypywanie
ręczne wykopów
wąskoprzestrzenych

257,54 m3

5 z 8

KNNR 4
1308-03

2.2.1.

KNNR 4
1424-02

2.2.3.

KNNR1 5.2.
0111-01

KNNR 1 5.3.
0307-04

Kanały z rur PVC z kielichem , SN 8 , o śr.
zewn. 200 mm

Studzienki ściekowe uliczne śr.500 mm z
osadnikiem i koszem

126,00 m

18,0 kpl.

1.2. Kanalizacja deszczowa 250mm
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa dróg w
terenie równinnym. Wytyczenie wraz z
inwentaryzacją

x
0,045 km

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i
głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych
w gruntach suchych kat. III-IV ZAŁOśENIA
:
wąskoprzestrzenne ręczne : 10 % całości
wykopów

12,16 m3

KNNR 1
0313-01

5.3.

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z
rozbiórką palami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wyk.o
szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV

155,7 m2

Kalkulac
ja
własna

5.3.

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.25 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w
hałdach z transp.urobku sam.samowyład.wywóz ziemi z wykopów wykonanych
ręcznie. Wykonawca zabezpiecza miejsce
zwałki we własnym zakresie i przyjmuje
odpowiednią do własnych moŜliwości
odległość wywozu

121,59 m3

KNNR 1
0210-03

5.3.

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m
wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyŜki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV
ZAŁOśENIA :
wąskoprzestrzenne mechaniczne : 90 %
całości wykopów

109,43 m3

KNNR 4
1009-04

2.2.1.

Analogia - Rury Arota (osłona kabli
energetycznych lub
telekomunikacyjnych)

4,00 m

x

x

6 z 8

KNNR 1
0205-02

5.4.

Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsiębiernymi o poj.łyŜki 0.25 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w
hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. - dowóz piasku - wymiana
gruntu

121,59 m3

KNNR 1
0318-06

5.3.

Zasypywanie wykopów o ścianach
pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i
głęb.do 6.0 m w gr.kat. IV - zasypywanie
ręczne wykopów
wąskoprzestrzenych

121,59 m3

KNNR 4
1308-04

2.2.1.

Kanały z rur PVC z kielichem , SN 8 , o śr.
zewn. 250 mm

45,00 m

KNNR 4
1413-03

2.2.2.

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o
śr. 1200 mm w gotowym
wykopie o głębok. 3m z włazami Ŝeliwnymi
typu cięŜkiego D400 z
amortyzatorami z zamkiem zatrzaskowym i
kluczem - analogia

3,00 stud.

KNNR 4
1610-04

5.7.

KNNR1 5.2.
0111-01

KNNR 1 5.3.
0307-04

KNNR 1
0313-01

5.3.

Próba wodna szczelności kanałów rurowych 3,00 prób
/dla odcinka równego odległości między
studzienkami/ rur o średnicy nominalnej DN300mm z tworzyw sztucznych

1.3. Kanalizacja deszczowa 315mm
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa dróg w
terenie równinnym. Wytyczenie wraz z
inwentaryzacją

x
0,2 km

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i
głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych
w gruntach suchych kat. III-IV ZAŁOśENIA
:
wąskoprzestrzenne ręczne : 10 % całości
wykopów

63,61 m3

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z
rozbiórką palami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wyk.o
szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV

830,7 m2

x

x

7 z 8

Kalkulac
ja
własna

5.3.

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.25 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w
hałdach z transp.urobku sam.samowyład.wywóz ziemi z wykopów wykonanych
ręcznie. Wykonawca zabezpiecza miejsce
zwałki we własnym zakresie i przyjmuje
odpowiednią do własnych moŜliwości
odległość wywozu.

636,09 m3

KNNR 1
0210-03

5.3.

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m
wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyŜki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV
ZAŁOśENIA :
wąskoprzestrzenne mechaniczne : 90 %
całości wykopów

572,48 m3

KNNR 4
1009-04

2.2.1.

Analogia - Rury Arota (osłona kabli
energetycznych lub
telekomunikacyjnych)

KNNR 4
1201-02

1.4.5.

Przeciski jednostopniowe o długości do
20m, wykonywane rurami stalowymi o
średnicy nominalnej 800mm w gruntach
kat. III-IV

KNNR 1
0205-02

5.4.

Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsiębiernymi o poj.łyŜki 0.25 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w
hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. - dowóz piasku - wymiana
gruntu

593,34 m3

KNNR 1
0318-06

5.3.

Zasypywanie wykopów o ścianach
pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i
głęb.do 6.0 m w gr.kat. IV - zasypywanie
ręczne wykopów
wąskoprzestrzenych

593,34 m3

KNNR 4
1308-05

2.2.1.

Kanały z rur PVC z kielichem , SN 8 , o śr.
zewn. 315 mm

200,00 m

KNNR 4
1413-05

2.2.2.

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o
śr. 1200 mm w gotowym
wykopie o głębok. 3m z włazami Ŝeliwnymi
typu cięŜkiego D400 z
amortyzatorami z zamkiem zatrzaskowym i
kluczem - analogia

8,0 stud.

82,00 m

5,0 m

8 z 8

KNNR 4
1610-05

5.7.

Próba wodna szczelności kanałów rurowych 8,00 prób
/dla odcinka równego odległości między
studzienkami/ rur o średnicy nominalnej DN315mm z tworzyw sztucznych
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Budowa nawierzchni jezdni i chodników ul. Jodłowej w Sokółce

D-M-00.00.00 Wymagania ogólne

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-M-00.00.00
WYMAGANIA OGÓLNE
1.

WSTĘP

1.1.
Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D.M.00.00.00 - “Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych dla
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach budowy
nawierzchni jezdni i chodników ul. Jodłowej w m. Sokółka wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną.
1.2.
Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.
Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST obejmują wymagania wspólne dla robót objętych niŜej wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami
Technicznymi:
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu
D.01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów
D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach I÷V kat.
D.02.03.01 Wykonanie nasypów
D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoŜa
D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
D.05.01.03 Nawierzchnia Ŝwirowa
D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków
D.07.02.01 Oznakowanie pionowe
D.08.01.01 KrawęŜniki betonowe
D.08.02.02 Chodniki z kostek brukowych betonowych
D.08.03.01 ObrzeŜa betonowe
D.09.01.01 Zieleń drogowa
D.10.01.05 Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych
1.4.
Określenia podstawowe
UŜyte w SST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco:
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.

1.4.6.
1.4.7.
1.4.8.
1.4.9.
1.4.10.
1.4.11.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzający przydatność wyrobów budowlanych do zamierzonego stosowania.
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-uŜytkową (drogę) albo
jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł)
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami
technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, słuŜący do notowania
wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i projektantem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do występowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.
Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie.
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
Korpus drogowy - nasyp lub część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoŜenia w nim konstrukcji nawierzchni.
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1.4.12.

1.4.13.
1.4.14.
1.4.15.

1.4.16.
1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.
1.4.21.
1.4.22.
1.4.23.
1.4.24.
1.4.25.
1.4.26.
1.4.27.

Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami słuŜący do wpisywania
przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w
rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Szczegółowymi
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania obciąŜeń od ruchu na podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
a)
Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych.
b) Warstwa wiąŜąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze rozłoŜenie napręŜeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudową.
c)
Warstwa wyrównawcza - warstwa słuŜąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na podłoŜe. Podbudowa moŜe
składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
e)
Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. MoŜe
ona składać się z jednej lub dwóch warstw.
f)
Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoŜa. MoŜe zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.
Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział
tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót
budowlanych.
Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i
krzewów. Pas drogowy moŜe równieŜ obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń
chroniących ludzi i środowisko przed uciąŜliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.
Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia urządzeń
bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, słuŜąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.
PodłoŜe - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej,
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita modernizacja
(zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłuŜnym) istniejącego połączenia.
Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, słuŜące do przepływu małych cieków
wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę
i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
Ślepy Kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania.
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną,
zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na
wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.

1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1.
Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami, lokalizację i współrzędne reperów, współrzędne punktów głównych oraz wszelkie dane niezbędne do
ich zidentyfikowania w terenie, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego
robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
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1.5.2.
Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych
warunkach umowy, uwzględniającym podział na Dokumentację Projektową:
- Zamawiającego,
- sporządzoną przez Wykonawcę.
1.5.3.
Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i SST
Dokumentacja Projektowa, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜności wymieniona w “
Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieŜności opis wymiarów
waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i SST.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia
w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub SST, i wpłynie to na
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.
1.5.4.
Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne / przebudowa i remontowe („pod ruchem")
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, obiekty mostowe,
ścieŜki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia, zieleń, pozostałe elementy wyposaŜenia
drogi itp.) na terenie budowy, w okresie od dnia przejęcia terenu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie
odpowiedniemu organowi administracji drogowej, po uprzednim uzyskaniu od Inspektora Nadzoru Świadectwa Przejęcia Robót
(lub odpowiednio: części robót albo odcinka). PowyŜsze zobowiązanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje tzw. „zimowego
utrzymania", polegającego na zwalczaniu śliskości zimowej i odśnieŜania odcinków dróg publicznych dopuszczonych do ruchu, za
które odpowiedzialny jest odpowiedni organ administracji drogowej.
Wymaga się, aby na odcinkach dróg dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie pozostawiał w zakresie nawierzchni i poboczy
uskoków poprzecznych lub podłuŜnych, mogących stanowić zagroŜenie warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego lub utrudniać
prowadzenie robót utrzymaniowych na drodze.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do wiadomości projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, zaopiniowany przez odpowiedni zarząd drogi i zatwierdzony przez organ
zarządzania ruchem drogowym.
W zaleŜności od potrzeb i postępu robót, projekt organizacji ruchu musi być na bieŜąco aktualizowany przez Wykonawcę. KaŜda
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kaŜdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu przez
organ zarządzania ruchem drogowym i przedstawiona do wiadomości Inspektora Nadzoru.
Wprowadzenie poszczególnych etapów czasowej organizacji ruchu dokonuje Wykonawca w obecności Inspektora Nadzoru i
Zarządcy Drogi na warunkach określonych przez organ zarządzający ruchem na etapie zatwierdzenia projektu tymczasowej
organizacji ruchu.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia
zabezpieczające 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 tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów
bezpieczeństwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę kontraktową w ramach
poszczególnych pozycji kosztorysu.
b) Roboty o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru
ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze,
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób
uzgodniony z zarządcą drogi oraz organem zarządzającym ruchem i poinformuje Inspektora Nadzoru.
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Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z zarządcą drogi oraz organem zarządzającym ruchem i poinformuje Inspektora
Nadzoru.
Wykonawca niezwłocznie po rozpoczęciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje i utrzyma w czasie trwania kontraktu tablice
informacyjne budowy, przedstawiające informacje dotyczące Robót Kontraktowych, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane. Tablice
informacyjne budowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji kontraktu.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę kontraktową w ramach
poszczególnych pozycji kosztorysu.
1.5.5.
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a)
utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b)
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności
społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu
działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1)
lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych
2)
środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
moŜliwością powstania poŜaru.
1.5.6.
Ochrona przeciwpoŜarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez
personel Wykonawcy.
1.5.7.
Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia materiałów
wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały
pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji
państwowej.
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie z SST, a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.5.8.
Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak: linie napowietrzne,
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane
w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru, właściciela instalacji oraz
władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanego
właściciela instalacji oraz (w zaleŜności od potrzeb) władze lokalne oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi
i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
JeŜeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący
minimalne niedogodności dla mieszkańców.
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Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. W
celu uniknięcia niesłusznych roszczeń odszkodowawczych ze strony właścicieli istniejących nieruchomości,
Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych sporządzi inwentaryzacje stanu istniejącej zabudowy zlokalizowanej w bezpośrednim
sąsiedztwie pasa drogowego, dokumentując stan techniczny tych obiektów.
Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane w sposób nie budzący wątpliwości co do momentu ich wykonania oraz
obiektu, który dokumentują.
Inspektor Nadzoru będzie na bieŜąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami
nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. JednakŜe, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiający nie będzie
ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach Kontraktu.
Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca sporządzi dokumentację stanu technicznego istniejących dróg lokalnych,
znajdujących się w najbliŜszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odległości, wykorzystywanych do cięŜkiego transportu
Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarządcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w
danym dniu i zgłosi ten fakt do lokalnych władz samorządowych. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane w sposób
nie budzący wątpliwości co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują.
Wykonawca będzie mógł transportować materiały i wyposaŜenie na i z terenu budowy wyłącznie po drogach, których stan został
zinwentaryzowany w w/w sposób i potwierdzony u Zarządcy drogi.
W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie dróg przez transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do
ich naprawy na własny koszt.
Koszt ten nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę kontraktową w ramach poszczególnych pozycji kosztorysu.
1.5.9.
Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z
terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły
będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru.
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy i
Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla
ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są
uwzględnione w cenie kontraktowej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do
daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby
budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty
utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych
odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń uŜytych lub
związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciąŜenia i wydatki wynikłe z lub związane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.
1.5.13. RównowaŜność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne
towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
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W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być równieŜ
stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyŜszy poziom wykonania niŜ powołane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. RóŜnice pomiędzy powołanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłoŜone Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.
1.5.14. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uwaŜane za własność Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora Nadzoru i postępować zgodnie z jego poleceniami. JeŜeli w wyniku tych
poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym i
Wykonawcą ustali wydłuŜenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą naleŜy zwiększyć cenę kontraktową.
1.5.15. Niewypały, niewybuchy
W razie natrafienia w czasie prowadzenia robót na niewypały/niewybuchy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego
przerwania robót, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich słuŜb (policja, straŜ poŜarna, pogotowie saperskie) i
niezwłocznego powiadomienia Inspektora Nadzoru. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usunięcia niewypałów/niewybuchów
poniesie Zamawiający.
2.

MATERIAŁY

2.1.
Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z danego źródła uzyskają
zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób
ciągły spełniają wymagania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót.
2.2.
Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych
włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji,
organów administracji państwowej i samorządowej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł
miejscowych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierŜawy i inne jakie okaŜą się potrzebne w związku z
dostarczeniem materiałów do robót.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą formowane w
hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru
(w przypadku moŜliwości ich składowania w liniach rozgraniczających).
Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w
dokumentach umowy, chyba, Ŝe uzyska na to pisemną zgodę Inspektora Nadzoru.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.
2.3.
Materiały pochodzące z rozbiórek
Materiały pochodzące z rozbiórek nadające się do przetworzenia na pełnowartościowy materiał do budowy dróg np. nawierzchnia
bitumiczna /jako kruszywo do MCE/, Wykonawca moŜe wykorzystać jako materiał na cele budowlane, pod warunkiem uzyskania
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Materiały budowlane pochodzące z rozbiórek nie posiadające pełnowartościowych właściwości materiałowych i nie nadające się do
wykorzystania do wbudowania, Wykonawca po uzyskaniu wymaganych zezwoleń wywiezie poza teren budowy na zwałkę. Teren
zwałki Wykonawca zabezpieczy staraniem własnym, przy czym lokalizacja terenu zwałki musi uzyskać pozytywną opinię
odpowiednich miejscowo władz samorządowych i Inspektora Nadzoru.
Przyjmuje się, Ŝe koszt związany z rozbiórką, transportem, zwałką (utylizacją) w/w materiałów Wykonawca zawarł w cenie
kontraktowej i nie będzie on podlegał odrębnej zapłacie.
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Istniejące urządzenia BRD w postaci oznakowania aktywnego, istniejących barier drogowych oraz oznakowania pionowego (w tym
tablice drogowskazowe) Wykonawca zdemontuje w sposób nie powodujący ich uszkodzenia i przetransportuje w miejsce wskazane
przez Inspektora Nadzoru, (który uprzednio uzgodni je z Kierownikiem Projektu).
Elementy pochodzące z rozbiórek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru (który uprzednio uzgodni je z odpowiednim właścicielem sieci uzbrojenia terenu).
Koszt transportu w miejsca wskazane przez Inspektora Nadzoru nie podlega osobnej zapłacie i jest zawarty w cenie kontraktowej.
2.4.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złoŜone w miejscu uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru.
Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te dla których zostały zakupione, to koszt tych
materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Wykonawcę i przedstawiony do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru.
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z
jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem
2.5.
Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w
okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
2.6.
Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
2.7.
Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych
kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki:
a)
Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie
przeprowadzania inspekcji,
b)
Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja
materiałów przeznaczonych do realizacji umowy.
c)
JeŜeli produkcja odbywa się w miejscu nie naleŜącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora Nadzoru
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach.
3.

SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem
typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji
Projektowej, SST i wskazaniach 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 dotyczącymi jego uŜytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.
JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany
sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
4.

TRANSPORT

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu robót.
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym
takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość
wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej,
SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być uŜyte przez Wykonawcę pod
warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego uŜytkowanych dróg publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.
Ogólne zasady wykonywania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy, oraz za jakość zastosowanych materiałów i
wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami SST, PZJ, planem BIOZ, projektu organizacji
robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z
wyjątkiem, kiedy dany błąd okaŜe się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora
Nadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru 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 SST, a takŜe w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na
rozwaŜaną kwestię.
Wszelkie Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie zgodnym z warunkami Kontraktu i
określonym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku niewykonania w terminie Poleceń Inspektora Nadzoru, skutki finansowe z tego
tytułu poniesie Wykonawca.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.
Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości,
w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące
wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a)
część ogólną opisującą:
organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
bhp,
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu
Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących
a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;
b)
część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót:
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem w
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów
robót,
sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
10

Budowa nawierzchni jezdni i chodników ul. Jodłowej w Sokółce

D-M-00.00.00 Wymagania ogólne

6.2.
Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów
oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu
zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak
powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych
materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
6.3.
Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Ponadto Inspektor Nadzoru moŜe pobierać
próbki i badać materiały niezaleŜnie od Wykonawcy, korzystając w tym celu z niezaleŜnego od Wykonawcy zaplecza.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości
co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Koszty pobierania próbek przez Wykonawcę oraz koszty prowadzenia badań przez Wykonawcę są zawarte w cenie kontraktowej w
ramach poszczególnych pozycji kosztorysu i nie podlegają odrębnej zapłacie.
Koszty dodatkowych badań zleconych przez Inspektora Nadzoru do niezaleŜnego laboratorium pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku uzyskania negatywnych wyników tych badań potwierdzających niedostateczną jakość robót; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiający.
6.4.
Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora 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.
6.5.
Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ w
terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6.
Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania
materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiałów.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność
materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor Nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki
tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie
zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i SST.
Budowa nawierzchni jezdni i chodników ul. Jodłowej w Sokółce
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W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez
Wykonawcę.
6.7.
Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają:
1.
certyfikat na znak „CE”, wykazujący Ŝe zapewniono zgodność z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą
techniczną lub certyfikat na znak budowlany „B”, wykazujący Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
2.
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
*
Polską Normą lub
*
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte
certyfikacją określoną w pkt 1.
i które spełniają wymogi SST.
Do uŜycia dopuszcza się równieŜ materiały posiadające informację o wyrobie lub oświadczenie o wyrobie do jednostkowego
zastosowania.
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań
wykonanych przez niego.
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8.
Dokumenty budowy
(1)
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.
KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności:
datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom
szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem
stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy
i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
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(2)
KsiąŜka obmiarów
KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów robót. Obmiary
wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do ksiąŜki obmiarów
dokumentując narastająco postęp rzeczowy robót. Wzór ksiąŜki, a w szczególności formularza obmiarów zaproponuje Wykonawca
do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wpisów do KsiąŜki Obmiarów dokonuje Kierownik Budowy i są one potwierdzane
przez Inspektora Nadzoru.
(3)
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora
Nadzoru.
(4)
Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące dokumenty:
a)
pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b)
protokoły przekazania terenu budowy,
c)
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d)
protokoły odbioru robót,
e)
protokoły z narad i ustaleń,
f)
korespondencję na budowie.
(5)
Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1.
Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów .
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.
7.2.
Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuŜ linii osiowej.
Jeśli Szczegółowe Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3
jako długość pomnoŜona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Szczegółowych
Specyfikacji Technicznych.
7.3.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących
to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
7.4.
Wagi i zasady waŜenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Szczegółowych Specyfikacji
Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru.
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7.5.
Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takŜe w przypadku występowania
dłuŜszej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiąŜki
obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do ksiąŜki obmiarów, którego wzór
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1.
Rodzaje odbiorów robót
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a)
odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b)
odbiorowi częściowemu,
c)
odbiorowi ostatecznemu,
d)
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 umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 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, SST i uprzednimi
ustaleniami.
Wykonawca jest zobowiązany równieŜ do dokumentowania odbieranych robót w postaci fotograficznej. Dokumentacja ta powinna
być skatalogowana w sposób nie budzący wątpliwości, co do dat wykonania fotografii oraz obiektów, które dokumentuje.
Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony
w cenę kontraktową
8.3.
Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Komisja w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja jest
powoływana przez Zamawiającego.
Warunkiem dokonania odbioru częściowego jest uprzednie wystawienie przez Inspektora Nadzoru Świadectwa Przejęcia w zakresie
części robót, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego świadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.
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.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika
budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie
ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Inspektora Nadzoru Świadectwa Przejęcia.
Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów w tym dokumentacji
fotograficznej, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach
wykończeniowych, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez Komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega od wymaganej
Dokumentacją Projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji ale nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo
ruchu, komisja moŜe dokonać potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w
dokumentach umowy lub nakazać Wykonawcy wykonanie robót poprawkowych, wyznaczając jednocześnie nowy termin odbioru ostatecznego.
8.4.2.
Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru oraz dodatkową,
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, wymaga się przy tym, Ŝeby dokumentacja została tak opracowana
graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany były łatwo rozpoznawalne.
2. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały).
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. PZJ.
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ.
7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru,
wykonanych zgodnie z SST i PZJ.
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.
9. Dokumentację fotograficzną skatalogowaną w sposób nie budzący wątpliwości, co do dat wykonania
fotografii oraz obiektów, które dokumentuje.
10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu.
11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, zatwierdzoną w odpowiednim
ośrodku dokumentacji geodezyjnej.
W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego,
Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja.
8.5.
Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
“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
kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej
pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiałów,
- dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiałów,
- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami i dróg dojazdowych wraz z ich demontaŜem po zakończeniu robót,,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT.
9.2.
Warunki umowy i wymagania ogólne SST D.M.00.00.00
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
D.M.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.
Budowa nawierzchni jezdni i chodników ul. Jodłowej w Sokółce
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9.3.
Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a)
opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień
wynikających z postępu robót.
(b) zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiałów,
(c) dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiałów,
(d) koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,
(e)
ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu.
(f)
opłaty/dzierŜawy terenu
(g)
przygotowanie terenu
(h)
konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i drenaŜu.
(i)
tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a)
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł
(b)
utrzymanie płynności ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a)
usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrócenie oznakowania zgodnego z uprzednią stałą organizacją ruchu,
zgodnie z wymaganymi standardami.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.

15.
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PRZEPISY ZWIĄZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).
Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowisko (Dz. U. Nr 62, poz. 627; z późn. zm.)
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085; z późn. zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628; z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112, poz. 1206),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów dokumentów
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. nr 152, poz. 1736)
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602; z późniejszymi zmianami)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2003 nr 177, poz. 1729)
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych stwarzających zagroŜenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. 151 poz. 1256)
Ustawa o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004r (Dz. U z 2004r., nr 92, poz. 881 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie
powinny spełniać jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych
oznakowaniem CE. (Dz. Uz2004r.,nr 195, poz. 2011)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie deklarowania zgodności wyrobów budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004r., nr 198, poz. 2041)
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.01.01
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
1.

WSTĘP

1.1.
Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem odtworzenia osi trasy i
jej punktów wysokościowych w ramach budowy nawierzchni jezdni i chodników ul. Jodłowej w m. Sokółka wraz z towarzyszącą
infrastrukturą techniczną.
1.2.
Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.
Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST obejmują odtworzenie w terenie przebiegu trasy i punktów wysokościowych oraz wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej na terenie objętym zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST.
1.4.
1.4.1.
1.4.2.

Określenia podstawowe
Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy.
Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne informacje o przestrzennym
rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementów ewidencji i budynków, a takŜe sieci uzbrojenia terenu.
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami podanymi w SST
D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.
2.

MATERIAŁY

2.1.
Wymagania ogólne dotyczące materiałów
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.2.
Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót określonych w pkt. 1.3 są:
słupki betonowe,
pale i paliki drewniane,
rurki i bolce metalowe,
płytki betonowe z krzyŜem, rurki drenarskie - jako znaki podziemne,
repery metalowe - jako znaki wysokościowe,
materiały do prac obliczeniowych i kartograficznych,
bądź inne materiały akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Do utrwalenia punktów głównych trasy naleŜy stosować bolce metalowe.
Pale drewniane umieszczone w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieć średnice 0,15÷0,20 m i
długość 1,5÷1,7 m.
Do stabilizacji pozostałych punktów naleŜy stosować paliki drewniane o długości około 0,30 m i średnicy 0,05÷0,08 m.
3.

SPRZĘT

3.1.
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2.
Sprzęt do wykonania robót
Do odtworzenia punktów wysokościowych oraz osi trasy i przepustów, a takŜe wykonania inwentaryzacji powykonawczej naleŜy
stosować odpowiedni sprzęt geodezyjny:
teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
dalmierze,
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tyczki,
łaty,
taśmy stalowe, szpilki,
lub inny sprzęt akceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Stosowany sprzęt powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności przy pracach pomiarowych, jak i przy opracowaniach
kartograficznych.
4.

TRANSPORT

Nie występuje.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK [2÷11] .
W oparciu o materiały dostarczone przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w Dokumentacji Projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi
terenu. JeŜeli Wykonawca stwierdzi, Ŝe rzeczywiste rzędne terenu istotnie róŜnią się od rzędnych określonych w Dokumentacji
Projektowej to powinien powiadomić o tym Inspektora Nadzoru.
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób
wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i połoŜenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót.
Pomiary powykonawcze zrealizowanego obiektu powinny być poprzedzone uzyskaniem z ośrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej informacji o rodzaju, połoŜeniu i stanie punktów osnowy geodezyjnej (poziomej i wysokościowej) oraz o mapie
zasadniczej i ewidencji gruntów.
5.2.
Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych
Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych (repery robocze) naleŜy przeprowadzić poprzez
wykonanie pomiarów w oparciu o materiały dostarczone przez Inspektora Nadzoru.
Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne punktów głównych osi trasy w stosunku do podanych przez Inspektora Nadzoru
współrzędnych tych punktów nie powinny przekraczać 3 cm.
Rzędne reperów roboczych naleŜy sprawdzać z dokładnością do 0,5 cm, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów
państwowych.
5.3.
Wyznaczenie osi trasy
Tyczenie osi trasy naleŜy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową oraz dane geodezyjne przekazane przez Inspektora Nadzoru,
przy wykorzystaniu osnowy geodezyjnej określonej w Dokumentacji Projektowej.
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zaleŜnej od charakterystyki terenu i
ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niŜ co 50 m. Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do
Dokumentacji Projektowej nie mogą być większe niŜ 5 cm.
Rzędne punktów osi trasy naleŜy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych określonych w Dokumentacji
Projektowej.
Do utrwalenia osi trasy w terenie naleŜy uŜyć odpowiednich pali drewnianych, rur metalowych i bolców stalowych.
5.4.
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu (określenie
granicy robót), zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego
przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Do wyznaczenia krawędzi nasypów i wykopów naleŜy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy naleŜy stosować w
przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 m oraz wykopów głębszych niŜ 1 m. Odległość między palikami lub wiechami
naleŜy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta /co najmniej/ powinna odpowiadać odstępowi
kolejnych przekrojów poprzecznych.
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umoŜliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym z Dokumentacją
Projektową.
5.5.
Wykonanie pomiarów powykonawczych
W pierwszej kolejności naleŜy pomierzyć wznowioną lub załoŜoną osnowę geodezyjną. Następnie naleŜy wykonać pomiary
inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcją G-4 “Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”, mierząc wszystkie elementy treści mapy
zasadniczej.
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Prace obliczeniowe naleŜy wykonywać przy pomocy sprzętu komputerowego. Wniesienie pomierzonej treści na mapę zasadniczą oraz
mapę ewidencji gruntów prowadzonych technikami tradycyjnymi naleŜy wykonać metodą klasyczną (kartowanie i kreślenie ręczne) lub
przy pomocy automatów kreślących (ploterów).
Wykonaną dokumentację geodezyjną i kartograficzną naleŜy skompletować zgodnie z przepisami Instrukcji 0-3 “Zasady
kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”, z podziałem na:
1) dokumentację techniczną przeznaczoną dla Zamawiającego,
2) dokumentację techniczną przeznaczoną dla ośrodka dokumentacji.
Sposób skompletowania dokumentacji, o której mowa w pkt.2) oraz formę dokumentów naleŜy uzgodnić z ośrodkiem
dokumentacji.
Dla Zamawiającego naleŜy skompletować następujące materiały:
- wtórnik mapy zasadniczej uzupełniony dodatkową treścią,
- kopie wykazów współrzędnych i wysokości punktów osnowy poziomej, wysokościowej oraz wykazy współrzędnych punktów
granicznych,
- kopie protokółów przekazania znaków geodezyjnych pod ochronę,
- kopie opisów topograficznych,
- kopie szkiców polowych.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych oraz wykonaniem pomiarów
powykonawczych naleŜy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych Głównego Urzędu Geodezji i
Kartografii lub Głównego Geodety Kraju [2÷11].
6.2.
Sprawdzenie robót pomiarowych
Sprawdzenie robót pomiarowych powinno być przeprowadzone według następujących zasad:
oś drogi naleŜy sprawdzać na wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz co najmniej co 200 m na
prostych,
robocze punkty wysokościowe naleŜy sprawdzać niwelatorem na całej długości budowanego odcinka.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót związanych z odtworzeniem osi trasy i punktów wysokościowych w terenie oraz wykonaniem
pomiarów powykonawczych jest 1 km trasy drogowej.
8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
8.2. Sposób odbioru robót
Odbiór robót związanych z odtworzeniem osi trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym następuje na podstawie
szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi
Nadzoru.
Odbiór robót związanych z wykonaniem pomiarów powykonawczych następuje po przedłoŜeniu skompletowanej dokumentacji
technicznej zgodnie z pkt. 5.5 n/n SST.
9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płatność za kilometr naleŜy przyjmować na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli
geodezyjnej (odtworzenie trasy) oraz po odbiorze skompletowanej dokumentacji geodezyjnej (pomiary powykonawcze).
Cena wykonania robót obejmuje:
sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,
uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych
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10.

wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,
zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające odszukanie i
ewentualne odtworzenie,
wykonanie pomiarów powykonawczych wraz z naniesieniem zmian na mapę zasadniczą.
PRZEPISY ZWIĄZANE

10. 1. Normy
1.
PN-N-02207 Geodezja. Terminologia.
10.2. Inne dokumenty
2.
Instrukcja techniczna O-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
3.
Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
4.
Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna.
5.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna.
6.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji.
7.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe.
8.
Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.
9.
Wytyczne techniczne G-3.1. Pomiary i opracowania realizacyjne.
10. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne.
11. Ustawa z dnia 17.05.89 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U Nr 30, poz. 163 z późniejszymi zmianami)
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.02.02
ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU
1.

WSTĘP

1.1.
Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych ze
zdjęciem warstwy humusu w ramach budowy nawierzchni jezdni i chodników ul. Jodłowej w m. Sokółka wraz z towarzyszącą
infrastrukturą techniczną.
1.2.
Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt.1.1.
1.3.
Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą zdjęcia warstwy humusu w ramach robót
przygotowawczych wykonywanych na terenie objętym zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST i obejmują:
zdjęcie warstwy humusu o średniej grubości 15 cm.
W przypadku wystąpienia warstwy o innej miąŜszości niŜ wymieniona, naleŜy ją zebrać dostosowując się do warunków lokalnych.
1.4.
Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST
D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.

MATERIAŁY

Nie występują.
3.

SPRZĘT

3.1.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2.
Sprzęt do wykonania robót związanych z usunięciem humusu
Do wykonywania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu naleŜy stosować:
spycharki,
równiarki,
sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem
zmechanizowanym nie jest moŜliwe.
4.

TRANSPORT

4.1.
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2.
Transport materiałów
Humus naleŜy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek na pryzmy z przeznaczeniem do humusowania.
Nadmiar humusu moŜe być przewoŜony dowolnym transportem samochodowym.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.
Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniające warunki w
jakich wykonywane będą roboty związane ze zdjęciem humusu.
5.2.
Zdjęcie warstwy humusu
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego uŜycia do humusowania. Zagospodarowanie humusu
powinno być zgodne z Dokumentacją Projektową i wskazaniami Inspektora Nadzoru.
Humus naleŜy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie
maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót (zmienna grubość warstwy humusu) naleŜy dodatkowo stosować
ręczne wykonanie robót jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie.
Warstwę humusu naleŜy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach określonych w Dokumentacji
Projektowej lub wskazaniach Inspektora Nadzoru.
Humus naleŜy zdjąć na pełną głębokość jego zalegania określoną w Dokumentacji Projektowej lub wskazaną przez Inspektora
Nadzoru na roboczo, według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności
związanych ze zdjęciem warstwy humusu.
Zdjęty humus naleŜy składować w regularnych pryzmach. Nadmiar humusu naleŜy odwieźć na odkład.
Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem,
a takŜe najeŜdŜaniem przez pojazdy i zagęszczaniem. Nie naleŜy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio
po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2.
Kontrola jakości robót związanych ze zdjęciem humusu
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu z powierzchni pasa robót ziemnych, zgodnie
z Dokumentacją Projektową i wskazaniami Inspektora Nadzoru.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu jest 1 m2 (metr kwadratowy), na podstawie Dokumentacji
Projektowej i pomiarów w terenie.
8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
8.2. Sposób odbioru robót
Roboty objęte niniejszą SST podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który powinien być dokonany po
wykonaniu zdjęcia warstwy humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy.
Inspektor Nadzoru oceni wyniki pomiarów przedłoŜonych przez Wykonawcę zgodnie z niniejszą SST.
W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je
na własny koszt w ustalonym terminie.
9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płatność za 1 m2 zdjętego humusu naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót.
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje zdjęcie humusu na pełną głębokość jego zalegania wraz z hałdowaniem w pryzmy lub
odwiezieniem na odkład.
Uwaga: W cenie jednostkowej robót naleŜy uwzględnić ewentualne opłaty związane z przyjęciem humusu na wysypisko śmieci.
10.
10.1.
1.
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Normy
PN-S-02205

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Budowa nawierzchni jezdni i chodników ul. Jodłowej w Sokółce

D-01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.02.04
ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW
1.

WSTĘP

1.1.
Przedmiot SST
Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów w ramach budowy nawierzchni jezdni i chodników ul. Jodłowej w m. Sokółka
wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną.
1.2.
Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.
Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST dotyczą rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów i obejmują:
a) rozebranie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej;
b) rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych;
c) rozebranie krawęŜników betonowych;
d) rozebranie obrzeŜy betonowych;
e) regulację wysokościową bram.
1.4.
Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST
D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5.
Ogólne warunki dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Wymagania ogólne dotyczące robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.

MATERIAŁY

2.1.
Wymagania ogólne dotyczące materiałów
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.2.
Materiały do wykonania robót
Ewentualne materiały niezbędne do prawidłowego wykonania robót objętych zakresem z pkt. 1.3 n/n SST powinny zostać
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
3.

SPRZĘT

3.1.
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2.
Sprzęt do rozbiórki
Roboty objęte zakresem n/n SST naleŜy wykonywać ręcznie przy zastosowaniu prostych narzędzi pomocniczych.
4.

TRANSPORT

4.1.
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2.
Transport materiałów z rozbiórki
Materiały z rozbiórki moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu samochodowego.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.
Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
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5.2.
Wykonanie rozbiórki
W przypadku nawierzchni z betonowej kostki brukowej, płyt betonowych, krawęŜników i obrzeŜy oraz regulacji wysokościowej
bram wjazdowych na posesje dopuszcza się ręczne prowadzenie prac rozbiórkowych z wykorzystaniem prostych urządzeń
pomocniczych.
Wszystkie elementy nadające się do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń.
Przydatność elementów z rozbiórki do ponownego uŜycia powinna zostać określona na miejscu budowy.
W celu dowiązania wysokościowego bram wjazdowych do nowych rozwiązań naleŜy wykonać prace polegające na ich regulacji,
przełoŜeniu istniejącej nawierzchni w rejonie bram oraz przełoŜeniu elementów istniejącego odwodnienia liniowego.
Uzyskany gruz, bezuŜyteczne elementy i materiały nie nadające się do wbudowania, o ile Zamawiający nie zastrzeŜe tego w umowie,
naleŜy przewieźć w miejsce do tego przeznaczone zgodnie z ustawą o odpadach.
Ewentualne doły (wykopy) naleŜy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie
z wymaganiami normy PN-S-02205 “Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” [1].
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2.
Kontrola prawidłowości wykonania robót rozbiórkowych
Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz uszkodzenia elementów
nadających się do powtórnego wykorzystania.
Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły po usuniętych elementach powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w normie
PN-S-02205 [1].
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką jest:
- dla nawierzchni - 1 m2 (metr kwadratowy),
- dla krawęŜników i obrzeŜy - 1 m (metr),
- dla regulacji wysokościowej bram - 1 szt. (sztuka).
8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
8.2. Sposób odbioru robót
Roboty objęte niniejszą SST obejmują:
odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
odbiór ostateczny,
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płatność za 1 m2 nawierzchni, za 1m krawęŜnika i obrzeŜa, za 1 szt. regulowanej bramy zostanie dokonana na podstawie obmiaru i
oceny jakości robót w oparciu o pomiary i badania.
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni :
wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,
rozebranie lub zerwanie nawierzchni,
przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki,
załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki;
b) dla rozbiórki krawęŜników i obrzeŜy:
odkopanie krawęŜników i obrzeŜy wraz z wyjęciem i oczyszczeniem,
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zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław,
przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki,
załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki,
wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki;
c) dla regulacji wysokościowej bram:
demontaŜ elementów bramy i jej najbliŜszego otoczenia wymagających regulacji wysokościowej,
sortowanie i pryzmowanie uzyskanych materiałów,
zakup i dostarczenie materiałów potrzebnych do prawidłowego wykonania robót,
wykonanie niezbędnych robót umoŜliwiających dostosowanie bram wjazdowych do nowych rozwiązań wysokościowych,
załadunek i wywiezienie niewykorzystanych materiałów,
uporządkowanie terenu.
Uwaga: W cenie jednostkowej robót rozbiórkowych naleŜy uwzględnić ewentualne opłaty związane z przyjęciem odpadu na
wysypisko śmieci.
10.
10.1.
1.
2.

PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
PN-S-02205
BN-77/8931-12

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-02.01.01
WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I÷V KAT.
1.

WSTĘP

1.1.
Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
wykonaniem wykopów w ramach budowy nawierzchni jezdni i chodników ul. Jodłowej w m. Sokółka wraz z towarzyszącą
infrastrukturą techniczną.
1.2.
Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych
w pkt. 1.1.
1.3.
Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST mają zastosowanie przy wykonywaniu wykopów na terenie objętym zakresem z pkt. 1.1.
1.4.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.

Określenia podstawowe
Głębokość wykopu - róŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m.
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop głęboki - wykop o głębokości ponad 3 m.
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a
nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową.
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00
„Wymagania ogólne”.
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.

MATERIAŁY

2.1.
Wymagania ogólne dotyczące materiałów
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.2.
Charakterystyka i podział gruntów występujących w wykopach
Podstawę podziału gruntów na kategorie pod względem trudności ich odspajania oraz przeciętne wartości gęstości objętościowej
gruntów w stanie naturalnym oraz współczynników spulchnienia naleŜy przyjmować na podstawie normy PN-S-02205 [11].
2.3.
Warunki wykorzystania gruntów z wykopu
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być w maksymalnym stopniu wykorzystane przez Wykonawcę do budowy
nasypów, zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Określenie gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów naleŜy przyjmować wg tablicy 1, zgodnie z PN-S-02205 [10].
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Tablica l. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych
Przeznaczenie

Przydatne

1
Na dolne warstwy
nasypów poniŜej
strefy przemarzania

2
1. Rozdrobnione grunty skaliste
twarde oraz grunty kamieniste,
zwietrzelinowe, rumosze i otoczaki
2. świry i pospółki, równieŜ gliniaste
3. Piaski grubo, średnio i drobnoziarniste, naturalne i łamane
4. Piaski gliniaste z domieszką frakcji
Ŝwirowo-kamienistej (morenowe) o
wskaźniku U ≥ 15
5. śuŜle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne ze starych zwałów
(powyŜej 5 lat)
6. Łupki przywęglowe przepalone
7. Wysiewki kamienne o zawartości
frakcji iłowej poniŜej 2 %

Przydatne z zastrzeŜeniami
3
1. Rozdrobnione grunty skaliste
miękkie
2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste,
pyły piaszczyste i pyły
4. Piaski próchnicze, z wyjątkiem
pylastych piasków próchniczych
5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny
pylaste oraz inne o wL < 35 %
6. Gliny piaszczyste zwięzłe, gliny
zwięzłe i gliny pylaste zwięzłe oraz
inne grunty o granicy płynności wL
od 35 % do 60 %
7. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartości frakcji iłowej ponad 2 %
8. śuŜle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego studzenia
(do 5 lat)
9. Iłołupki przywęglowe
nieprzepalone

Na górne warstwy
nasypów w strefie
przemarzania

W wykopach
i miejscach
zerowych do
głębokości
przemarzania

1. świry i pospółki
2. Piaski grubo- i średnioziarniste
3. Iłołupki przywęglowe przepalone
zawierające mniej niŜ 15 % ziarn
mniejszych od 0,075 mm
4. Wysiewki kamienne o uziarnieniu
odpowiadającym pospółkom lub
Ŝwirom

Grunty niewysadzinowe

10. Popioły lotne i mieszaniny
popiołowo-ŜuŜlowe
1. świry i pospółki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyły piaszczyste i pyły
4. Gliny o granicy płynności
mniejszej niŜ 35 %
5. Mieszaniny popiołowo-ŜuŜlowe
z węgla kamiennego
6. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartości frakcji iłowej > 2 %
7. śuŜle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne
8. Piaski drobnoziarniste
Grunty wątpliwe i wysadzinowe

Treść zastrzeŜenia
4
- gdy pory w gruncie skalistym będą
wypełnione gruntem lub materiałem
drobnoziarnistym
- gdy będą wbudowane w miejsca suche
lub zabezpieczone od wód gruntowych
i powierzchniowych
- do nasypów nie wyŜszych niŜ 3 m,
zabezpieczonych przed zawilgoceniem
- w miejscach suchych lub przejściowo
zawilgoconych
- do nasypów nie wyŜszych niŜ 3 m:
zabezpieczonych przed zawilgoceniem
lub po ulepszeniu spoiwami
- gdy zwierciadło wody gruntowej
znajduje się na głębokości większej od
kapilarności biernej gruntu podłoŜa
- o ograniczonej podatności na rozpad
- łączne straty masy do 5 %
- gdy wolne przestrzenie zostaną
wypełnione materiałem
drobnoziarnistym
- gdy zalegają w miejscach suchych lub
są izolowane od wody
- pod warunkiem ulepszenia tych
gruntów spoiwami, takimi jak: cement,
wapno, aktywne popioły itp.

- drobnoziarniste i nierozpadowe: straty
masy do 1 %
- o wskaźniku nośności wnoś ≥ 10
- gdy są ulepszane spoiwami
(cementem, wapnem, aktywnymi
popiołami itp.)

W czasie trwania robót ziemnych, Wykonawca powinien przeprowadzać badania laboratoryjne gruntów pozyskanych z wykopów celem
określenia ich przydatności do budowy nasypów zgodnie z tablicą 1.
Grunty nieprzydatne do budowy nasypów powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład zgodnie z pkt. 5.2.3. n/n SST.
3.

SPRZĘT

3.1.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2. Sprzęt do robót ziemnych
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu
do:
odspajania i wydobywania gruntów (koparki, ładowarki),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, równiarki),
transportu mas ziemnych (samochody samowyładowcze i skrzyniowe),
sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).
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4.

TRANSPORT

4.1.
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2.
Transport gruntu pozyskanego z wykopów
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości,
technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto
dostosowana do wydajności sprzętu uŜywanego do wykonania wykopów.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.
Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji, harmonogram robót, uwzględniające wszystkie
warunki, w jakich będą wykonywane wykopy.
5.2.
Zasady prowadzenia robót
5.2.1. Odwodnienie pasa robót ziemnych
NiezaleŜnie od budowy urządzeń stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca
powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód opadowych poza obszar robót
ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania
wykopów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.
JeŜeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma
obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek opłat ze strony Zamawiającego
za te czynności, jak równieŜ za dowieziony grunt.
5.2.2. Odwodnienie wykopów
Technologia wykonania wykopów musi umoŜliwiać ich prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót. Wykonanie
wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety.
W czasie robót ziemnych naleŜy zachować odpowiedni spadek podłuŜny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umoŜliwiające szybki odpływ
wód z wykopu, zgodnie z Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wody opadowe naleŜy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.
5.2.3. Wykonanie wykopów
Wykopy powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu moŜna było przystąpić do wykonywania
przewidzianych w nich robót budowlanych.
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o róŜnym stopniu przydatności do budowy nasypów były
odspajane oddzielnie, w sposób uniemoŜliwiający ich wymieszanie.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp. W miejscu wbudowania naleŜy
zapewnić pracę sprzętu gwarantującego rozłoŜenie i zagęszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST
D.02.03.01.
O ile Inspektor Nadzoru dopuści czasowe składowanie gruntów, naleŜy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem.
JeŜeli grunt jest zamarznięty, nie naleŜy odspajać go do głębokości około 0,5 m powyŜej projektowanych rzędnych robót ziemnych.
Grunty nieprzydatne do wbudowania w nasyp naleŜy odwieźć na odkład na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.
W odległości mniejszej niŜ 1,5 m od urządzeń podziemnej infrastruktury technicznej (kable, rurociągi), roboty naleŜy prowadzić ręcznie, z
zachowaniem szczególnej ostroŜności.
Wymiary wykopów powinny być dostosowane do sposobu ich wykonywania, głębokości, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej
oraz konieczności i moŜliwości zabezpieczenia ścian wykopu.
W przypadku zastosowania zabezpieczenia ścian wykopu, naleŜy uwzględnić w szerokości dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji
zabezpieczającej oraz swobodną przestrzeń na pracę ludzi pomiędzy zabezpieczeniem ściany wykopu a wykonywanym w wykopie
elementem (np. przepust). Przestrzeń ta powinna wynosić nie mniej niŜ 0,60 m, a w przypadku ścian izolowanych nie mniej niŜ 0,80 m.
Materiały zastosowane do wykonania zabezpieczenia i rodzaj konstrukcji zabezpieczającej powinny być uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.
Wykopy naleŜy wykonywać z zachowaniem wymagań dotyczących dokładności, określonych w pkt. 5.2.6.
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzonych robót, a naprawa
uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od Dokumentacji
Projektowej obciąŜa Wykonawcę robót ziemnych.
5.2.4. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu
Wskaźnik zagęszczenia gruntów Is określony wg BN-77/8931-12 [10], nie moŜe być mniejszy niŜ.:
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Strefa korpusu
Górna warstwa o grubości 20 cm
Na głębokości od 20 do 50 cm od
powierzchni podłoŜa

1,00
0,97

Jako kryterium zastępcze oceny wymaganego zagęszczenia gruntów, dla których trudne jest pomierzenie wskaźnika zagęszczenia,
naleŜy przyjmować wartość wskaźnika odkształcenia Io wg załącznika B normy PN-S-02205 [10], równego stosunkowi
odkształcenia wtórnego E2 do pierwotnego E1.
Wskaźnik odkształcenia Io nie powinien być większy niŜ:
- dla Ŝwirów, pospółek i piasków : 2,2,
- dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyły, gliny pylaste, gliny zwięzłe, iły) : 2,0,
- dla gruntów róŜnoziarnistych (Ŝwiry gliniaste, pospółki gliniaste, pyły piaszczyste, piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny
piaszczyste zwięzłe) : 3,0.
Całościowej oceny cech nośności warstwy gruntu dokonuje się na podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2, za pomocą
obciąŜenia statycznego płytą o średnicy 300 mm.
Wymagane minimalne wartości wtórnego modułu odkształcenia E2 naleŜy przyjmować wg PN-S-02205 [11].
JeŜeli grunty rodzime w wykopach nie mają wymaganego zagęszczenia, to przed ułoŜeniem następnych warstw konstrukcji
nawierzchni naleŜy je dogęścić celem uzyskania wymaganej nośności warstwy gruntu.
5.2.5. Ruch budowlany
Nie naleŜy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) powyŜej rzędnych robót
ziemnych jest mniejsza niŜ 0,3 m.
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyŜej warunków obciąŜa
Wykonawcę robót ziemnych.
5.2.6. Dokładność wykonania wykopów
Dopuszcza się następujące tolerancje:
wymiary wykopu w planie nie mogą róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm i -5 cm, a krawędzie dna wykopu
nie powinny mieć wyraźnych załamań,
róŜnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie moŜe przekraczać +1 cm i -3 cm,
pochylenie skarp wykopu nie moŜe róŜnić się od projektowanego o więcej niŜ 10% jego wartości wyraŜonej tangensem kąta,
maksymalna głębokość wklęśnięć na powierzchni skarp wykopu nie moŜe przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3 m.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.
Zasady ogólne kontroli jakości robót
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość wykonania robót pomiarowych i
przygotowawczych.
6.2.
Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopów
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami SST podanymi w pkt. 5.2.1 i pkt. 5.2.2
oraz Dokumentacją Projektową.
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych.
6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w n/n SST oraz w
Dokumentacji Projektowej.
W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy zwrócić na:
a)
odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,
b) zapewnienie stateczności skarp,
c)
odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),
e)
zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w pkt.5.2.4.
6.3.
Badania w czasie odbioru wykopów
6.3.1. Sprawdzenie dokumentów kontrolnych
Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy:
a)
oznaczeń laboratoryjnych,

30

Budowa nawierzchni jezdni i chodników ul. Jodłowej w Sokółce

D-02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach I÷V kat.

b) dzienników budowy,
c)
dzienników laboratorium Wykonawcy,
d) protokółów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu.
Do odbioru Wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieŜącej kontroli jakości robót.
6.3.2. Sprawdzenie szerokości korpusu ziemnego
Sprawdzenie przeprowadza się z zastosowaniem taśmy, szablonu lub łaty, w odstępach co 100 m na prostych, co 50 m na łuku, a
takŜe w miejscach, które budzą wątpliwości.
Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogą przekraczać wartości dopuszczalnych, podanych
w pkt.5.2.6.
6.3.3. Sprawdzenie rzędnych powierzchni korpusu ziemnego
Pomiar przeprowadza się z zastosowaniem niwelatora z częstotliwością wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogą przekraczać wartości dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.6.
6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp
Sprawdzenie przeprowadza się z zastosowaniem szablonu, łaty i poziomicy lub niwelatora z częstotliwością wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogą przekraczać wartości dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.6.
6.3.5. Sprawdzenie równości powierzchni korpusu
Sprawdzenie przeprowadza się z zastosowaniem łaty o długości 3 m. z częstotliwością wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogą przekraczać wartości dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.6.
6.3.6. Sprawdzenie spadku podłuŜnego powierzchni korpusu
Kontrolę spadków podłuŜnych naleŜy oprzeć na ocenie rzędnych wysokościowych, pomierzonych niwelatorem z częstotliwością
podaną w pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogą przekraczać wartości dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.6.
6.3.7. Sprawdzenie zagęszczenia i nośności gruntów
Sprawdzenie zagęszczenia gruntów przeprowadza się na podstawie wyników badań wykonanych z częstotliwością minimum jeden
raz w trzech punktach na 1500 m2 powierzchni oraz w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
Częstotliwość badań wtórnego modułu odkształcenia E2 sprawdzanej warstwy powinna być nie mniejsza, niŜ jeden raz w trzech punktach
na 2000 m2 powierzchni, a dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
Nośność gruntu na podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 naleŜy sprawdzić dla warstwy powierzchniowej podłoŜa
nawierzchni oraz ewentualnie głębszych warstw, na Ŝądanie Inspektora Nadzoru.
Zagęszczenie i nośność gruntu jest wystarczająca jeŜeli wszystkie wartości IS oraz E2 i IO spełniają wymagania przedstawione w pkt. 5.2.4.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 m3 (metr sześcienny) wykonanych robót w wykopach na podstawie pomiarów w terenie.
8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
8.2. Rodzaje odbiorów
Odbiór robót ziemnych w wykopach dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu zgodnie z
wymaganiami podanymi w SST D.M.00.00.00.
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na
własny koszt w ustalonym terminie.
9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płatność za 1 m3 wykonanych wykopów naleŜy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o wyniki
pomiarów i badań laboratoryjnych.
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Cena wykonania robót obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
wykonanie wykopu z transportem gruntu na nasyp lub ew. odkład,
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokumentacją Projektową,
zagęszczenie powierzchni wykopu,
przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych.
10.
10.1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
PN-B-02480
PN-B-04452
PN-B-04481
PN-B-04493
PN-B-06050
PN-EN 1744-1
BN-75/8931-03
BN-70/8931-05
BN-77/8931-12
PN-S-02205
PN-S-02204

Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
Geotechnika. Badania polowe.
Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna.
Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i lotniskowych.
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoŜa nawierzchni podatnych.
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.

10.2. Inne dokumenty
12. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu. Instytut Badawczy Dróg i Mostów,
Warszawa, 1978.
13. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych - IBDiM, 1997
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-02.03.01
WYKONANIE NASYPÓW
1.

WSTĘP

1.1.
Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
wykonaniem nasypów w ramach budowy nawierzchni jezdni i chodników ul. Jodłowej w m. Sokółka wraz z towarzyszącą
infrastrukturą techniczną.
1.2.
Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych
w pkt. 1.1.
1.3.
Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST mają zastosowanie przy wykonywaniu nasypów na terenie objętym zakresem z pkt. 1.1.
1.4.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.

Określenia podstawowe
Wysokość nasypu - róŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoŜone poza pasem robót drogowych.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona według wzoru:

IS =

ρd
ρ ds

gdzie:

ρd

-

gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3],

ρ ds

- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej
próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], słuŜąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [9] [Mg/m3].
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00
„Wymagania ogólne”.
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za. ich zgodność z Dokumentacją Projektową, SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.
2.

MATERIAŁY

2.1.
Wymagania ogólne dotyczące materiałów
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.2.
Materiały do budowy nasypów
Do wznoszenia nasypów naleŜy stosować wyłącznie grunty i materiały przydatne do tego celu, które spełniają szczegółowe wymagania
zawarte w tablicy 1, zgodnie z PN-S-02205 [10] i są akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Akceptacja powinna następować na bieŜąco, w czasie trwania robót ziemnych, na podstawie przedkładanych przez Wykonawcę wyników
badań laboratoryjnych.
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Tablica l. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych
Przeznaczenie

Przydatne

1
Na dolne warstwy
nasypów poniŜej
strefy przemarzania

2
1. Rozdrobnione grunty skaliste
twarde oraz grunty kamieniste,
zwietrzelinowe, rumosze i otoczaki
2. świry i pospółki, równieŜ gliniaste
3. Piaski grubo, średnio i drobnoziarniste, naturalne i łamane
4. Piaski gliniaste z domieszką frakcji
Ŝwirowo-kamienistej (morenowe) o
wskaźniku U ≥ 15
5. śuŜle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne ze starych zwałów
(powyŜej 5 lat)
6. Łupki przywęglowe przepalone
7. Wysiewki kamienne o zawartości
frakcji iłowej poniŜej 2 %

Przydatne z zastrzeŜeniami
3
1. Rozdrobnione grunty skaliste
miękkie
2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste,
pyły piaszczyste i pyły
4. Piaski próchnicze, z wyjątkiem
pylastych piasków próchniczych
5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny
pylaste oraz inne o wL < 35 %
6. Gliny piaszczyste zwięzłe, gliny
zwięzłe i gliny pylaste zwięzłe oraz
inne grunty o granicy płynności wL
od 35 % do 60 %
7. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartości frakcji iłowej ponad 2 %
8. śuŜle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego studzenia
(do 5 lat)
9. Iłołupki przywęglowe
nieprzepalone

Na górne warstwy
nasypów w strefie
przemarzania

W wykopach
i miejscach
zerowych do
głębokości
przemarzania

1. świry i pospółki
2. Piaski grubo- i średnioziarniste
3. Iłołupki przywęglowe przepalone
zawierające mniej niŜ 15 % ziarn
mniejszych od 0,075 mm
4. Wysiewki kamienne o uziarnieniu
odpowiadającym pospółkom lub
Ŝwirom

Grunty niewysadzinowe

10. Popioły lotne i mieszaniny
popiołowo-ŜuŜlowe
1. świry i pospółki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyły piaszczyste i pyły
4. Gliny o granicy płynności
mniejszej niŜ 35 %
5. Mieszaniny popiołowo-ŜuŜlowe
z węgla kamiennego
6. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartości frakcji iłowej > 2 %
7. śuŜle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne
8. Piaski drobnoziarniste
Grunty wątpliwe i wysadzinowe

Treść zastrzeŜenia
4
- gdy pory w gruncie skalistym będą
wypełnione gruntem lub materiałem
drobnoziarnistym
- gdy będą wbudowane w miejsca suche
lub zabezpieczone od wód gruntowych
i powierzchniowych
- do nasypów nie wyŜszych niŜ 3 m,
zabezpieczonych przed zawilgoceniem
- w miejscach suchych lub przejściowo
zawilgoconych
- do nasypów nie wyŜszych niŜ 3 m:
zabezpieczonych przed zawilgoceniem
lub po ulepszeniu spoiwami
- gdy zwierciadło wody gruntowej
znajduje się na głębokości większej od
kapilarności biernej gruntu podłoŜa
- o ograniczonej podatności na rozpad
- łączne straty masy do 5 %
- gdy wolne przestrzenie zostaną
wypełnione materiałem
drobnoziarnistym
- gdy zalegają w miejscach suchych lub
są izolowane od wody
- pod warunkiem ulepszenia tych
gruntów spoiwami, takimi jak: cement,
wapno, aktywne popioły itp.

- drobnoziarniste i nierozpadowe: straty
masy do 1 %
- o wskaźniku nośności wnoś ≥ 10
- gdy są ulepszane spoiwami
(cementem, wapnem, aktywnymi
popiołami itp.)

W przypadku stosowania materiałów o ograniczonej przydatności Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia wszystkich zastrzeŜeń
dotyczących technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania tych materiałów, określonych w tablicy 1.
JeŜeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiały nieprzydatne, albo nie uwzględni zastrzeŜeń dotyczących materiałów o
ograniczonej przydatności, określonych w SST lub przez Inspektora Nadzoru, to wszelkie takie części nasypu zostaną przez
Wykonawcę na jego koszt usunięte i wykonane powtórnie z materiałów o odpowiednich właściwościach.
2.2.1. Grunty uzyskane z wykopów
Zgodnie z Dokumentacją Projektową i SST D.02.01.01 grunty uzyskane z wykopów na trasie drogi będą wykorzystane do budowy
nasypów po wykonaniu badań laboratoryjnych i akceptacji Inspektora Nadzoru.
3.

SPRZĘT

3.1.
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości
gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak teŜ w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania.
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3.2.
Sprzęt do wykonania nasypów
Do wykonania nasypów naleŜy stosować:
koparki,
spycharki,
równiarki samojezdne,
walce ogumione i stalowe, wibracyjne i statyczne,
płyty wibracyjne.
Sprzęt uŜywany w robotach ziemnych powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.
4.

TRANSPORT

4.1.
Wymagania ogólne dotyczące transportu
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2.
Transport materiałów
Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu, jego objętości, technologii odspajania i
załadunku oraz od odległości transportu.
Wydajność środków transportowych powinna być dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do wbudowania gruntu.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.
Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniające warunki w jakich
prowadzone będą roboty przy wykonywaniu nasypów.
5.2.
Wykonanie nasypów
5.2.1. Przygotowanie podłoŜa
Przed przystąpieniem do budowy nasypów naleŜy w obrębie ich podstawy zakończyć roboty przygotowawcze określone w SST
D.01.01.01, D.01.02.02 i D.01.02.04.
5.2.2. Wybór gruntów do wykonania nasypów
Wybór gruntów do wykonania nasypów powinien być dokonany z uwzględnieniem zasad z pkt. 2.2.
5.2.3. Zasady wykonania nasypów
5.2.3.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów
Nasypy powinny być wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłuŜnego, zgodnie z Dokumentacją
Projektową i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przez Inspektora Nadzoru.
W celu zapewnienia stateczności nasypów i ich równomiernego osiadania naleŜy przestrzegać następujących zasad:
a) Nasypy naleŜy wykonywać metodą warstwową z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy powinny być
wznoszone równomiernie na całej szerokości.
b) Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zaleŜności od rodzaju gruntu i sprzętu uŜywanego do
zagęszczania. Przystąpienie do układania kolejnej warstwy nasypu moŜe nastąpić dopiero po stwierdzeniu prawidłowego
wykonania warstwy poprzedniej.
c) Grunty o róŜnych właściwościach naleŜy układać w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubości na całej szerokości
nasypu. Grunty spoiste naleŜy wbudowywać w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu.
d) Warstwy gruntu przepuszczalnego naleŜy układać poziomo, a warstwy gruntu mało przepuszczalnego ze spadkiem górnej
powierzchni około 4% ± 1%. Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemoŜliwiać lokalne gromadzenie się wody.
e) Górne warstwy nasypu o grubości co najmniej 0,5 m naleŜy wykonać z gruntów niewysadzinowych, o wskaźniku
róŜnoziarnistości nie mniejszym niŜ 5 i współczynniku filtracji k10≥6×10-5 m/s, w razie braku takiego gruntu naleŜy górną
warstwę ulepszyć spoiwem (cementem, wapnem lub aktywnymi popiołami).
5.2.3.2. Wykonywanie nasypów w niekorzystnych warunkach atmosferycznych
W okresie deszczów i mrozów, nasypy zaleca się wykonywać jedynie z gruntów i materiałów przydatnych bez zastrzeŜeń wg tablicy 2
zawartej w PN-S-02205 [10].
Nie naleŜy wbudowywać gruntów o nadmiernej wilgotności (w>wopt), zamarzniętych albo przemieszanych ze śniegiem lub lodem.
5.2.4. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu
KaŜda warstwa gruntu powinna być zagęszczona jak najszybciej po jej rozłoŜeniu z zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla
danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków.
Wymaganą wilgotność zagęszczanego gruntu, procedurę zagęszczania i grubość warstw naleŜy określić doświadczalnie podczas
próbnego zagęszczania stosowanym sprzętem.
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RozłoŜone warstwy gruntu naleŜy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. Kolejną warstwę gruntu moŜna układać po
stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrów juŜ ułoŜonej warstwy.
Uzyskanie przez grunty w budowli ziemnej wymaganych cech nośności sprawdza się przez badanie wskaźnika zagęszczenia Is oraz
wtórnego modułu odkształcenia E2.
Oceny zagęszczenia naleŜy dokonywać na podstawie wskaźnika zagęszczenia Is.
Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony wg BN-77/8931-12 [10], nie moŜe być mniejszy niŜ:
Lokalizacja
górna warstwa o grubości 20 cm

1,00

niŜej leŜące warstwy nasypu do głębokości od niwelety robót ziemnych 1,2 m

0,97

warstwy nasypu na głębokości od powierzchni robót ziemnych poniŜej 1,2 m

0,95

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubości do 20 cm powinna mieć wskaźnik zagęszczenia Is≥ 0,95.
Jako kryterium zastępcze oceny wymaganego zagęszczenia gruntów, dla których trudne jest pomierzenie wskaźnika zagęszczenia,
naleŜy przyjmować wartość wskaźnika odkształcenia Io wg załącznika B normy PN-S-02205 [11], równego stosunkowi
odkształcenia wtórnego E2 do pierwotnego E1.
Wskaźnik odkształcenia Io dla Ŝwirów, pospółek i piasków nie powinien być większy niŜ 2,2,
Całościowej oceny cech nośności warstwy gruntu dokonuje się na podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2, za pomocą
obciąŜenia statycznego płytą o średnicy 300 mm. Wymagane minimalne wartości wtórnego modułu odkształcenia E2 naleŜy
przyjmować wg PN-S-02205 [11].
JeŜeli badania kontrolne wykaŜą, Ŝe zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to Wykonawca powinien spulchnić warstwę,
doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić.
JeŜeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia Wykonawca powinien usunąć
warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy.
5.2.5. Wilgotność gruntu
Wilgotność technologiczna gruntu w czasie zagęszczania powinna być dostosowana do metody zagęszczania i rodzaju stosowanego
sprzętu.
Decydującym kryterium jest moŜliwość zagęszczenia gruntu do wymaganego poziomu nośności.
W przypadku zagęszczania walcami statycznymi, wilgotność powinna być zbliŜona do optymalnej, oznaczonej na podstawie próby normalnej
metodą I i II wg PN-B-04481 [3]. Odchylenie od wilgotności optymalnej nie powinno przekraczać ±2% (dla gruntów niespoistych).
W przypadku uŜycia sprzętu wibracyjnego zalecana jest wilgotność mniejsza od optymalnej, ustalona na podstawie wstępnych prób.
Urządzeniami wibracyjnymi grunty niespoiste moŜna zagęszczać takŜe w stanie powietrzno - suchym, o ile wstępne próby dadzą pozytywne
wyniki.
JeŜeli wilgotność gruntu jest wyŜsza od wilgotności optymalnej o wartość większą od podanych odchyleń, to grunt naleŜy osuszyć w sposób
naturalny lub ulepszyć przez zastosowanie dodatku spoiw. Sposób osuszenia gruntu powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
JeŜeli zachodzi taka potrzeba, to zaleca się zwiększenie wilgotności gruntu przez zraszanie wodą.
5.2.6. Dokładność wykonania nasypów
Przy wykonywaniu nasypów obowiązują następujące wymagania:
odchylenie sytuacyjne osi korpusu ziemnego w nasypie od osi projektowanej nie moŜe być większe niŜ ±10 cm,
róŜnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie moŜe przekraczać +1 i -3 cm,
szerokość korony nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ±10 cm, a krawędzie korony nie powinny
mieć wyraźnych załamań,
nierówności powierzchni korpusu mierzone łatą długości 3 m nie mogą przekraczać ±3 cm,
pochylenie poprzeczne powierzchni korpusu nie moŜe róŜnić się o więcej niŜ ±0,5% pochylenia projektowanego,
pochylenie skarp nasypu nie moŜe róŜnić się od projektowanego o więcej niŜ 10% jego wartości,
maksymalna głębokość lokalnych wklęśnięć na powierzchni skarp nasypu nie moŜe przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą
3-metrową.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.
Zasady ogólne kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2.
Badania i pomiary w czasie wykonywania nasypów
6.2.1. Sprawdzenie jakości wykonania nasypów
Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w pkt. 2.2 oraz 5.2 n/n
SST i w Dokumentacji Projektowej.
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na:
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a)
b)
c)
d)

badania przydatności gruntów do budowy nasypów,
badanie prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu,
badanie zagęszczenia nasypu,
pomiary kształtu nasypu.

6.2.1.1. Badanie przydatności gruntów do budowy nasypów
Badania przydatności gruntów do budowy nasypów powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych z kaŜdej partii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niŜ trzy razy na kaŜde 5000 m3.
W kaŜdym badaniu naleŜy określić następujące właściwości:
skład granulometryczny, wg PN-B-04481 [3],
zawartość części organicznych, wg PN-B-04481 [3],
wilgotność naturalną, wg PN-B-04481 [3],
wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481 [3],
granicę płynności, wg PN-B-04481 [3],
kapilarność bierną, wg PN-B-04493 [4],
wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [13] .
6.2.1.2. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na sprawdzeniu:
a)
prawidłowości rozmieszczenia gruntów o róŜnych właściwościach w nasypie,
b) odwodnienia kaŜdej warstwy,
c)
grubości kaŜdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania naleŜy przeprowadzić nie rzadziej niŜ 1 raz w trzech
punktach na 500 m2 warstwy,
d) przestrzegania ograniczeń określonych w pkt. 5.2.3.2, dotyczących wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów.
6.2.1.3. Sprawdzenie zagęszczenia i nośności gruntu
Częstotliwość badań wskaźnika zagęszczenia Is kaŜdej układanej warstwy powinna być następująca:
- dla korpusu nie mniej niŜ jeden raz w trzech punktach na 500 m2 zagęszczanych warstw nasypu,
- dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
Zagęszczenie gruntu naleŜy oceniać stosując metodę porównania poszczególnych wyników badań z wymaganiami w pkt. 5.2.4.
Częstotliwość badań wtórnego modułu odkształcenia E2 i wskaźnika odkształcenia Io naleŜy przyjmować jak dla wskaźnika Is.
Nośność gruntu na podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 naleŜy sprawdzić dla warstwy powierzchniowej podłoŜa
nawierzchni, najwyŜszej warstwy robót ziemnych oraz ewentualnie głębszych warstw, na Ŝądanie Inspektora Nadzoru.
6.2.1.4. Pomiary kształtu nasypu
Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę:
prawidłowości wykonania skarp,
szerokości korony korpusu.
Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami dotyczącymi pochyleń i
dokładności wykonania skarp, określonymi w Dokumentacji Projektowej oraz w pkt. 5.2.6.
Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy
gruntu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych korpusu, określonych w Dokumentacji Projektowej.
6.3.
Badania w czasie odbioru nasypów.
6.3.1. Sprawdzenie dokumentów kontrolnych
Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy:
a)
oznaczeń laboratoryjnych,
b) dziennika budowy,
c)
dzienników laboratorium Wykonawcy,
d) protokółów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu.
6.3.2. Sprawdzenie szerokości korpusu ziemnego
Sprawdzenie przeprowadza się z zastosowaniem taśmy, szablonu, łaty, w odstępach co 100 m na prostych, co 50 m na łuku, a takŜe
w miejscach, które budzą wątpliwości.
Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogą przekraczać wartości dopuszczalnych, podanych
w pkt. 5.2.6.
6.3.3. Sprawdzenie rzędnych powierzchni korpusu ziemnego
Pomiar przeprowadza się z zastosowaniem niwelatora z częstotliwością wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogą przekraczać wartości dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.6.
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6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp
Sprawdzenie przeprowadza się z zastosowaniem szablonu, łaty i poziomicy lub niwelatora z częstotliwością wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogą przekraczać wartości dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.6.
6.3.5. Sprawdzenie równości powierzchni korpusu
Sprawdzenie przeprowadza się z zastosowaniem łaty o długości 3 m. z częstotliwością wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogą przekraczać wartości dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.6.
6.3.6. Sprawdzenie spadku podłuŜnego powierzchni korpusu
Kontrolę spadków podłuŜnych naleŜy oprzeć na ocenie rzędnych wysokościowych, pomierzonych niwelatorem z częstotliwością
podaną w pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogą przekraczać wartości dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.6.
6.3.7. Sprawdzenie nośności i zagęszczenia gruntów
Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez przeprowadzenie
wyrywkowych badań bezpośrednich.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem nasypów jest 1 m3 (metr sześcienny) i uwzględnia elementy składowe
obmierzane wg innej jednostki: plantowanie skarp nasypów w m2 (metrach kwadratowych).
8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
8.2. Rodzaje odbiorów
Odbiór robót ziemnych dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu zgodnie z zasadami
podanymi w SST D.M.00.00.00.
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na
własny koszt w ustalonym terminie.
9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płatność za 1 m3 wykonanych nasypów naleŜy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o wyniki
pomiarów i badań laboratoryjnych.
Cena wykonania nasypów obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
wbudowanie dostarczonego gruntu warstwami wraz z zagęszczeniem zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i
SST,
profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem im spadków i pochyleń zgodnych z Dokumentacją Projektową i SST,
odwodnienie terenu robót,
przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych dotyczących w szczególności właściwości wbudowanych
gruntów i materiałów, wskaźnika zagęszczenia poszczególnych warstw nasypu.
10.
10.1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
PN-B-02480
PN-B-04452
PN-B-04481
PN-B-04493
PN-B-06050
PN-EN 1744-1

Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
Geotechnika. Badania polowe.
Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
Oznaczanie kapilarności biernej.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.

BN-75/8931-03
BN-70/8931-05
BN-77/8931-12
PN-S-02205
PN-S-02204
BN-76/8950-03

13.

BN-64/8931-01

Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i lotniskowych.
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoŜa nawierzchni podatnych.
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.
Badania hydrologiczne. Obliczanie współczynnika filtracji gruntów sypkich na podstawie uziarnienia
i porowatości.
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego.

10.2. Inne dokumenty
14. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu. Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa, 1978
15. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych - IBDiM, 1997
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOśA
1.

WSTĘP

1.1.
Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
wykonaniem koryta z profilowaniem i zagęszczaniem podłoŜa w ramach budowy nawierzchni jezdni i chodników ul. Jodłowej w m.
Sokółka wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną.
1.2.
Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych
w punkcie 1.1 .
1.3.
Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczące wykonania koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem
podłoŜa obejmują:
- wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
Lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej.
1.4.
Określenia podstawowe
1.4.1. PodłoŜe - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.
1.4.2. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoŜenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w
SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, SST oraz z
zaleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.

MATERIAŁY

Nie występują.
3.

SPRZĘT

3.1.
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2.
Sprzęt do wykonania robót
Do wykonania profilowania i zagęszczania podłoŜa naleŜy stosować:
- równiarki,
- spycharki uniwersalne z ukośnie ustawionym lemieszem,
- drobny sprzęt ręczny do profilowania ręcznego, w miejscach gdzie inny sprzęt nie moŜe mieć zastosowania,
- walce statyczne i wibracyjne dostosowane do wielkości zagęszczanej powierzchni,
- ubijaki mechaniczne, płyty wibracyjne do zastosowania w miejscach trudnodostępnych dla większego sprzętu
lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
4.

TRANSPORT

Nie występuje.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.
Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót,
uwzględniające wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z profilowaniem i zagęszczaniem podłoŜa.
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5.2.
Warunki przystąpienia do robót
Wykonawca powinien przystąpić do profilowania i zagęszczenia podłoŜa bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania profilowania i zagęszczania podłoŜa, jest moŜliwe
wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
Po wyprofilowanym i zagęszczonym podłoŜu nie moŜe odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem
pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3.
Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa (koryta)
Przed rozpoczęciem robót naleŜy wytyczyć połoŜenie podłoŜa podlegającego profilowaniu i zagęszczaniu. Sposób wytyczenia
powinien umoŜliwiać wyprofilowanie i zagęszczenie podłoŜa i układanych na nim warstw nawierzchni z tolerancjami określonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST lub przez Inspektora Nadzoru.
Paliki do kontroli ukształtowania podłoŜa w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę.
Przed przystąpieniem do profilowania podłoŜe powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. NaleŜy usunąć błoto i grunt,
który uległ nadmiernemu zawilgoceniu.
JeŜeli rzędne podłoŜa przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem do
profilowania oczyszczonego podłoŜa jego powierzchnię naleŜy dogęścić 3÷4 przejściami walca średniego stalowego, gładkiego lub w inny
sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
JeŜeli powyŜszy warunek nie jest spełniony i występują zaniŜenia poziomu w podłoŜu, to Wykonawca powinien spulchnić podłoŜe
na głębokość zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt i zagęścić warstwę do uzyskania odpowiedniej
wartości wskaźnika zagęszczenia.
Do profilowania podłoŜa naleŜy stosować sprzęt wskazany w pkt. 3 w zaleŜności od szerokości profilowanego podłoŜa, trudności
odspojenia gruntu lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Bezpośrednio po profilowaniu podłoŜa naleŜy przystąpić do jego dogęszczania przez wałowanie lub uŜycie płyt wibracyjnych,
ubijaków mechanicznych w miejscach trudnodostępnych dla walców, zachowując optymalną wilgotność zagęszczanego gruntu.
Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.
Zagęszczenie podłoŜa naleŜy kontrolować poprzez oznaczanie wskaźnika zagęszczenia [IS] zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
Wskaźniki zagęszczenia (Is) w przypadku robót objętych n/n SST wynoszą:
strefa korpusu
Górna warstwa o grubości 20 cm
Na głębokości od 20 do 50 cm od
powierzchni podłoŜa

1,00
0,97

Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów, dla których trudne jest pomierzenie wskaźnika zagęszczenia,
naleŜy przyjmować wartość wskaźnika odkształcenia Io wg załącznika B do normy PN-S-02205 [6], równego stosunkowi modułów
odkształcenia wtórnego E2 do pierwotnego E1.
Wskaźnik odkształcenia Io nie powinien być większy niŜ 2,2.
Nośność podłoŜa:
Wartość E2 nie mniej niŜ [MPa]

100

5.4.
Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoŜa
PodłoŜe (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.
JeŜeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoŜe przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przykład przez rozłoŜenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
JeŜeli wyprofilowane i zagęszczone podłoŜe uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystąpieniem do układania kolejnej
warstwy naleŜy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia. JeŜeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
dodatkowe naprawy wykona on na własny koszt.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2.
Badania w czasie robót
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia wyprofilowanego podłoŜa (koryta)
podaje tablica 1.
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Tablica l. Częstotliwość badań kontrolnych
Lp.
1.

2.
3.

Wyszczególnienie badań
Szerokość
Równość poprzeczna i podłuŜna
Spadki poprzeczne
Rzędne wysokościowe
Ukształtowanie osi w planie
Zagęszczenie,
Wilgotność gruntu
Nośność podłoŜa

Częstotliwość badań
Minimalna liczba badań na
Maksymalna powierzchnia
dziennej działce roboczej
przypadająca na jedno badanie (m2)

Z częstotliwością gwarantującą spełnienie wymagań przy odbiorze,
określonych w pkt. 6.2.
2

600

min. jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 powierzchni

6.2.2. Szerokość
Szerokość profilowanego podłoŜa (koryta) naleŜy sprawdzać co najmniej co 100 m.
Szerokość profilowanego podłoŜa (koryta) nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm i -5 cm.
6.2.3. Równość
Nierówności podłuŜne profilowanego podłoŜa (koryta) naleŜy mierzyć 4-metrową łatą co 20 metrów w kierunku podłuŜnym,
zgodnie z BN-68/8931-04 [4].
Nierówności poprzeczne naleŜy mierzyć 4-metrową łatą, a na odcinkach poszerzeń łatą o długości dostosowanej do szerokości
profilowanego podłoŜa, co najmniej co 100 m.
Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm.
6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne naleŜy mierzyć za pomocą łaty o długości jak w pkt. 6.2.3 i poziomicy co najmniej co 100 m.
Spadki poprzeczne powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5%.
6.2.5. Rzędne wysokościowe
Rzędne wysokościowe naleŜy sprawdzać w osi jezdni i na jej krawędziach co 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych co 10 m.
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi wyprofilowanego podłoŜa (koryta) i rzędnymi projektowanymi nie powinny
przekraczać +1 cm i -2 cm.
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie
Ukształtowanie osi naleŜy sprawdzać w punktach rozmieszczonych nie rzadziej niŜ co 100 m.
Oś w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm.
6.2.7. Zagęszczenie
Wskaźnik zagęszczenia wyprofilowanego podłoŜa (koryta) określony według BN-77/8931-12 [5] nie powinien być mniejszy od
podanego w pkt 5.3 n/n SST.
W przypadku gdy w koryto zostanie wbudowana mieszanka kruszywa stabilizowanego cementem lub wapnem jako ulepszone
podłoŜe, wówczas podłoŜe (w korycie) moŜe spełniać jedynie kryterium wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 0,97.
Wilgotność gruntu podłoŜa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.
Wartość wtórnego modułu odkształcenia nie powinna być mniejsza od podanej w pkt 5.3 n/n SST.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego profilowanego podłoŜa (koryta) zgodnie z
Dokumentacją Projektową i obmiarem w terenie.
8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
8.2. Sposób odbioru robót
Odbiór profilowanego podłoŜa (koryta) dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu podanych
w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
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9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płatność za 1 m2 profilowanego podłoŜa (koryta) naleŜy przyjmować na podstawie obmiaru po ocenie jakości wykonania robót na
podstawie wyników badań i pomiarów laboratoryjnych.
Cena wykonania robót obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
odspojenie gruntu,
załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie,
profilowanie podłoŜa (dna koryta),
zagęszczenie,
utrzymanie podłoŜa,
przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych.
10.
10.1.

PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy

1.
2.

PN-B-04481
PN-EN 1097-5

3.

BN-64/8931-02

4.
5.
6.

BN-68/8931-04
BN-77/8931-12
PN-S-02205

Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw.
Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją.
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoŜa przez
obciąŜenie płytą.
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty
7. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997 r
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.04.01
PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
1.

WSTĘP

1.1.
Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem n/n SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie w ramach budowy nawierzchni jezdni i chodników ul. Jodłowej w m. Sokółka wraz z
towarzyszącą infrastrukturą techniczną.
1.2.
Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.
Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania warstw podbudowy z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie i obejmują wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej gr. 30 cm /ulice/ i 15 cm /zjazdy/ w ramach
robót objętych zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST.
1.4.
1.4.1.

Określenia podstawowe
Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw zagęszczonej
mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.
1.4.2.
Stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej
wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00
„Wymagania ogólne”.
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.

MATERIAŁY

2.1.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.2.
Rodzaje materiałów
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie powinna być mieszanka kruszyw
składająca się z: piasku, mieszanki i/lub Ŝwiru, spełniająca wymagania n/n SST.
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.
2.2.1. Uziarnienie kruszywa
Do wykonania podbudowy naleŜy zastosować kruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm.
Krzywa uziarnienia mieszanki kruszywa powinna leŜeć pomiędzy krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia, podanymi w
WT-4 [5].
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie moŜe przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej
granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach.
2.2.2. Właściwości kruszywa
Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwiązanych do warstw podbudowy
Rozdział
w
PN-EN
13242: 2004

4.1 - 4.2

Właściwość

Zestaw sit #
Uziarnienie wg PN-EN 933-1

4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.4

4.5

4.6
4.7
5.2
5.3
5.4
5.5
6.2
6.3
6.4.2.1

6.4.2.2

6.4.2.3
6.4.3
6.4.4

46

Ogólne granice i tolerancje
uziarnienia kruszywa grubego na
sitach pośrednich wg PN-EN 933-1
Tolerancje typowego uziarnienia
kruszywa drobnego i kruszywa o
ciągłym uziarnieniu wg PN-EN 9331
Kształt kruszywa grubego
wg PN-EN 933-4
a) maksymalne wartości wskaźnika
płaskości
lub b) maksymalne wartości
wskaźnika kształtu
Kategorie procentowych zawartości
ziaren o powierzchni przekruszonej
lub łamanych oraz ziaren całkowicie
zaokrąglonych w kruszywie grubym
wg PN-EN 933-5
Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1
a) w kruszywie grubym *
b) w kruszywie drobnym *
Jakość pyłów

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwiązanych
przeznaczonych do zastosowania w warstwie:
podbudowy pomocniczej
podbudowy zasadniczej
nawierzchni drogi obciąŜonej
nawierzchni drogi obciąŜonej
ruchem
ruchem
KR1÷KR2
KR3÷KR6
KR3÷KR6
KR1÷
÷KR2
0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63; i 90
(zestaw podstawowy plus zestaw 1)
Wszystkie frakcje dozwolone
GC 85/15,
GC 85/15,
GC 80/20,
GC 80/20,
GF85,
GF85,
GF80,
GF80,
GcA85
GcA85
GcA75
GcA75

Odniesienie
do tablicy w
PN-EN 13242:
2004

Tabl. 1

Tabl. 2

GTCNR

GTCNR

GTC20/15

GTC20/15

Tabl. 3

GTFNR,
GTANR

GTFNR,
GTANR

GTF10,
GTA20

GTF10,
GTA20

Tabl. 4

FlNR

FlNR

Fl50

Fl50

Tabl. 5

SlNR

SlNR

Sl55

Sl55

Tabl. 6

CNR

CNR

C90/3

C90/3

Tabl. 7

ν

fDeklarowana

fDeklarowana

fDeklarowana

Tabl. 8

fDeklarowana
fDeklarowana
fDeklarowana
fDeklarowana
Właściwość niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko w mieszankach
wg wymagań p. 2.2 - 2.4

Tabl. 8

Odporność na rozdrabnianie wg PNLA50
LA50
LA40
LA40 ***)
Tabl. 9
EN 1097-2, kategoria nie wyŜsza niŜ
Odporność na ścieranie kruszywa
MDEDeklarowana MDEDeklarowana MDEDeklarowana MDEDeklarowana
Tabl. 11
grubego wg PN-EN 1097-1
Gęstość wg PN-EN 1097-6:2001,
Deklarowana
Deklarowana
Deklarowana
Deklarowana
rozdział 7, 8 albo 9
Nasiąkliwość wg PN-EN 1097WcmNR
WcmNR
WcmNR
WcmNR
6:2001, rozdział 7, 8 albo 9 (w
WA242 ****)
WA242 ****)
WA242 ****)
WA242 ****)
zaleŜności od frakcji)
Siarczany rozpuszczalne w kwasie
ASNR
ASNR
ASNR
ASNR
Tabl. 12
wg PN-EN 1744-1
Całkowita zawartość siarki
SNR
SNR
SNR
SNR
Tabl. 13
wg PN-EN 1744-1
Stałość objętości ŜuŜla stalowniczego
wg PN-EN 1744-1:1998, rozdział
V5
V5
V5
V5
Tabl. 14
19.3
Rozpad krzemianowy w ŜuŜlu
wielkopiecowym kawałkowym wg Brak rozpadu
Brak rozpadu
Brak rozpadu
Brak rozpadu
PN-EN 1744-1:1998, p.19.1
Rozpad Ŝelazawy w ŜuŜlu
wielkopiecowym kawałkowym wg Brak rozpadu
Brak rozpadu
Brak rozpadu
Brak rozpadu
PN-EN 1744-1:1998, p.19.2
Składniki rozpuszczalne w wodzie
Brak substancji szkodliwych w stosunku do środowiska wg odrębnych przepisów
wg PN-EN 1744-3
Brak Ŝadnych ciał obcych takich jak drewno, szkło, i plastik, mogących pogorszyć wyrób
Zanieczyszczenia
końcowy
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Zgorzel słoneczna bazaltu wg PNSBLA
SBLA
SBLA
SBLA
EN 1367-3, wg PN-EN 1097-2
Mrozoodporność na frakcji kruszywa -skały magmowe -skały magmowe -skały magmowe -skały magmowe
8/16 wg PN-EN 1367-1
i przeobraŜone: i przeobraŜone: i przeobraŜone: i przeobraŜone:
F4
F4
F4
F4
-skały osadowe: -skały osadowe: -skały osadowe: -skały osadowe:
7.3.3
Tabl. 18
F10
F10
F10
F10
-kruszywa z
-kruszywa z
-kruszywa z
-kruszywa z
recyklingu: F10 recyklingu: F10 recyklingu: F10 recyklingu: F10
(F25 **)
(F25 **)
(F25 **)
(F25 **)
Załącznik C Skład materiałowy
deklarowany
deklarowany
deklarowany
deklarowany
Większość substancji niebezpiecznych określonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG
Załącznik C,
zazwyczaj nie występuje w źródłach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w
podrozdział Istotne cechy środowiskowe
odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych naleŜy badać czy zawartość substancji
C.3.4
niebezpiecznych nie przekracza wartości dopuszczalnych wg odrębnych przepisów.
7.2

*)

Łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w wybranych krzywych granicznych wg p. 2.3.5; 2.4.5
Pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m
***)
Do warstw podbudów zasadniczych na drogach obciąŜonych ruchem KR5÷KR6 dopuszcza się jedynie kruszywa
charakteryzujące się odpornością na rozdrabnianie LA ≤ 35
****)
w przypadku gdy wymaganie nie jest spełnione, naleŜy sprawdzić mrozoodporność
**)

3.

SPRZĘT

3.1.
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2.
Sprzęt do wykonania podbudowy
Do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie naleŜy stosować:
mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposaŜone w urządzenia dozujące wodę. Przy produkcji
mieszanki naleŜy zapewnić wagowe dozowanie kruszywa oraz objętościowe wody w odpowiednich proporcjach oraz
jednorodne wymieszanie. Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnego materiału o wilgotności optymalnej,
równiarki albo układarki kruszywa do rozkładania materiału,
walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania. W miejscach trudnodostępnych powinny być stosowane
zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.
4.

TRANSPORT

4.1.
Wymagania ogólne dotyczące transportu
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2.
Transport materiałów do wykonania podbudowy
Transport mieszanki kruszywa powinien odbywać się samochodami samowyładowczymi, w sposób przeciwdziałający jego
zanieczyszczeniom, rozsegregowaniu i osuszeniu.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.
Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniające wszystkie
warunki w jakich będzie wykonywana podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.
5.2.
Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
5.2.1. Przygotowanie podłoŜa
Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miękkie miejsca podłoŜa oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio
zagęszczone lub wykazujące odchylenia wysokościowe od załoŜonych rzędnych powinny być naprawione przez spulchnienie,
dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do osiągnięcia wilgotności optymalnej, powtórnie wyrównane i zagęszczone.
5 2.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Wytwarzanie mieszanki kruszywa naturalnego moŜe być rozpoczęte po akceptacji składu mieszanki (recepty laboratoryjnej) przez
Inspektora Nadzoru.
Wytwarzanie mieszanki kruszywa o ściśle określonym w recepcie laboratoryjnej uziarnieniu i wilgotności naleŜy prowadzić w
mieszarce stacjonarnej gwarantującej otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Przygotowana mieszanka powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji i
nadmiernemu wysychaniu.
Budowa nawierzchni jezdni i chodników ul. Jodłowej w Sokółce
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Mieszanka kruszywa na warstwę podbudowy powinna odpowiadać wymaganiom przedstawionym w tablicy 2.
Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych do warstw podbudowy

Rozdział
w
PN-EN 13285
4.3.1
4.3.2
4.3.2
4.3.3

4.4.1

4.4.2

4.4.2
4.5

4.5

*)
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Właściwość

Uziarnienie mieszanek
Maksymalna zawartość pyłów:
kategoria UF
Minimalna zawartość pyłów:
kategoria LF
Zawartość nadziarna:
kategoria OC

Wymagania wobec uziarnienia

Wymagania wobec jednorodności
uziarnienia poszczególnych partii –
porównanie z deklarowaną przez
producenta wartością (S)
Wymagania wobec jednorodności
uziarnienia na sitach kontrolnych –
róŜnice w przesiewach
WraŜliwość na mróz: wskaźnik
piaskowy SE *) , co najmniej
Odporność na rozdrabnianie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej z
mieszanki) wg PN-EN 1097-1,
kategoria nie wyŜsza niŜ
Odporność na ścieranie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej z
mieszanki) wg PN-EN 1097-1,
kategoria MDE
Mrozoodporność (dotyczy frakcji
kruszywa 8/16 odsianej z mieszanki)
wg PN-EN 1367-1
Wartość CBR po zagęszczeniu do
wskaźnika zagęszczenia Is=1,0 i
moczeniu w wodzie 96h, co najmniej
Zawartość wody w mieszance
zagęszczanej, % (m/m) wilgotności
optymalnej wg metody Proctora

Inne cechy środowiskowe

Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych przeznaczonych do
zastosowania w warstwie:
podbudowy pomocniczej
podbudowy zasadniczej
nawierzchni drogi obciąŜonej
nawierzchni drogi obciąŜonej
ruchem
ruchem
KR1÷KR2
KR3÷KR6
KR3÷KR6
KR1÷
÷KR2
0/31,5; 0/45; 0/63
0/31,5; 0/45; 0/63

Odniesienie
do tablicy w
PN-EN 13285
Tabl. 4

UF 12

UF 9

Tabl. 2

LFNR

LFNR

Tabl. 3

OC 90

OC 90

Tabl. 4 i 6

Krzywa uziarnienia wg rys. 9÷11

Krzywa uziarnienia wg rys. 12
przechodzi przez oczko sita,
% m/m
# 31,5
90÷100
# 16
55÷85
#8
35÷68
#4
22÷60
#2
16÷47
#1
9÷40
# 0,5
5÷35
# 0,063
0÷9

Tabl. 5 i 6

Wg tab. 2 w WT-4

Wg tab. 4 w WT-4

Tabl. 7

Wg tab. 3 w WT-4

Wg tab. 5 w WT-4

Tabl. 8

40

45

-

LA 40

LA 35

-

deklarowana

deklarowana

-

F7

F4

-

≥ 60

≥ 80

-

80÷100

80÷100

-

Większość substancji niebezpiecznych określonych w dyrektywie Rady
76/769/EWG zazwyczaj nie występuje w źródłach kruszywa pochodzenia
mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych
naleŜy badać czy zawartość substancji niebezpiecznych nie przekracza
wartości dopuszczalnych wg odrębnych przepisów.

-

Badanie wskaźnika piaskowego SE naleŜy wykonać na mieszance po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora wg PN-EN
13286-2.
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5.2.3. Rozkładanie kruszywa
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, takiej aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa
grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie moŜe przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna być rozłoŜona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.
KaŜda układana warstwa podbudowy powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych
wysokościowych. Rozpoczęcie budowy kaŜdej następnej warstwy moŜe nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora
Nadzoru.
Kruszywo w miejscach, w których widoczna jest jego segregacja, powinno być przed zagęszczeniem zastąpione materiałem o
odpowiednich właściwościach.
5.2.4. Zagęszczenie
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa naleŜy przystąpić do jej zagęszczania przez wałowanie. Jakiekolwiek
nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa i
dodanie lub usunięcie materiału aŜ do otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców podbudowa powinna
być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
Zagęszczenie naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia [IS] podbudowy nie mniejszego od 1,00, określonego
zgodnie z normą BN-77/8931-12 [3].
JeŜeli nie moŜna określić wskaźnika zagęszczenia, to naleŜy sprawdzać stosunek modułu odkształcenia wtórnego E2, do pierwotnego
E1, który nie powinien być większy niŜ 2,2.
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej zgodnie z normą PN-B-04481
[1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzenie.
JeŜeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niŜsza od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilŜona wodą i
równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyŜsza od optymalnej o 10% jej wartości,
mieszankę naleŜy osuszyć.
5.3.
Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. JeŜeli Wykonawca
będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora Nadzoru, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy
obciąŜa Wykonawcę robót.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2.
Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić
wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiałów.
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt. 2 n/n SST.
6.3.
Badania w czasie robót
Częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót przy budowie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
podano w tablicy 3.
Tablica 3. Częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wyszczególnienie badań

Uziarnienie mieszanki
Wilgotność mieszanki
Zagęszczenie warstwy
Zawartość zanieczyszczeń obcych
Zawartość ziaren nieforemnych
Zawartość zanieczyszczeń organicznych
Mrozoodporność
Ścieralność
Wskaźnik piaskowy

Budowa nawierzchni jezdni i chodników ul. Jodłowej w Sokółce

Częstotliwość badań
Minimalna liczba badań na Maksymalna powierzchnia
dziennej działce roboczej
podbudowy przypadająca
na jedno badanie [m2]
2
600
1 próbka na 1000 m2
dla kaŜdej partii kruszywa i
przy kaŜdej zmianie kruszywa
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6.3.1. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.1 n/n SST.
Próbki naleŜy pobierać w sposób losowy, z rozłoŜonej warstwy, przed jej zagęszczeniem.
Wyniki badań powinny być na bieŜąco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.
6.3.2. Wilgotności mieszanki
Wilgotność mieszanki kruszywa powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z normą
PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10%, -20%.
6.3.3. Zagęszczenie podbudowy
Zagęszczanie kaŜdej warstwy powinno odbywać się aŜ do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,00, określonego
według normy BN-77/8931-12 [3].
Zagęszczenie podbudowy naleŜy sprawdzać przynajmniej w dwóch punktach na kaŜdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niŜ raz na
400 m2, lub wg zaleceń Inspektora Nadzoru.
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia według normy BN-77/8931-12 [3] jest niemoŜliwe ze względu na
gruboziarniste uziarnienie kruszywa, kontrolę zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych, wg „Instrukcji badań podłoŜa
gruntowego budowli drogowych i mostowych” [4].
6.4.
Badanie i pomiary wykonanej warstwy podbudowy
Częstotliwość i zakres badań oraz pomiarów wykonanej warstwy podbudowy podano w tablicy 4.
Tablica 4. Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy
Lp.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
*)

Wyszczególnienie
badań i pomiarów
Grubość podbudowy

Nośność podbudowy:
- moduł odkształcenia
Szerokość podbudowy
Równość podłuŜna
Równość poprzeczna
Spadki poprzeczne*)
Rzędne wysokościowe
Ukształtowanie osi w planie*)

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów
Podczas budowy: w 3 punktach na kaŜdej działce roboczej, lecz nie
rzadziej niŜ raz na 400 m2.
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niŜ raz na 2000 m2.
co najmniej w dwóch przekrojach na kaŜde 1000 m
10 razy na 1 km
co 20 m łatą na kaŜdym pasie ruchu
10 razy na 1 km
10 razy na 1 km
co 100 m
co 100 m

Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy wykonać w punktach głównych łuków
poziomych.

6.4.1. Grubość podbudowy
Grubość podbudowy nie moŜe róŜnić się od grubości projektowanej o więcej niŜ ± 2 cm.
6.4.2. Nośność i zagęszczenie podbudowy według obciąŜeń płytowych
Wartość wtórnego modułu odkształcenia podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie powinna być większa
niŜ 140 MPa.
Zagęszczenie podbudowy z kruszywa naleŜy uznać za prawidłowe wtedy, gdy stosunek wtórnego modułu odkształcenia M”E do
pierwotnego modułu odkształcenia M’E jest nie większy od 2,2.
6.4.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy
6.4.3.1. Równość podbudowy
Nierówności podłuŜne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą w osi kaŜdego pasa ruchu zgodnie z normą BN-68/8931-04 [2], z
częstotliwością podaną w tablicy 3.
Nierówności poprzeczne naleŜy mierzyć łatą z częstotliwością podaną w tablicy 3.
Nierówności podbudowy nie powinny przekraczać 2 cm.
6.4.3.2. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne naleŜy mierzyć za pomocą łaty i poziomicy z częstotliwością podaną w tablicy 3.
Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ±0,5%.
6.4.3.3. Rzędne podbudowy
Rzędne naleŜy sprawdzać w osi jezdni i na jej krawędziach w kaŜdym przekroju podanym w Dokumentacji Projektowej, lecz nie
rzadziej niŜ co 100 m.
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RóŜnice pomiędzy rzędnymi wykonanej podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i –2 cm.
6.4.3.4. Ukształtowanie osi podbudowy
Ukształtowanie osi podbudowy naleŜy sprawdzać w kaŜdym przekroju podanym w Dokumentacji Projektowej, lecz nie rzadziej niŜ
co 100 m.
Oś podbudowy w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ±5 cm.
6.4.3.5. Szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy naleŜy sprawdzać w kaŜdym przekroju podanym w Dokumentacji Projektowej, lecz nie rzadziej niŜ co
100 m.
Szerokość podbudowy nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm, -5 cm.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1.
Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7.2.
Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie zgodnie z
Dokumentacją Projektową i pomiarem w terenie.
8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1.
Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
8.2.
Rodzaje odbiorów
Odbiór podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie jest dokonywany na zasadach odbioru robót
zanikających i ulegających zakryciu lub odbioru częściowego zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 „Wymagania
ogólne”.
9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogólne”.
9.2.
Cena jednostki obmiarowej
Płatność za 1 m2 wykonanej podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie naleŜy przyjmować na podstawie
obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o pomiary i wyniki badań laboratoryjnych.
Cena wykonania podbudowy obejmuje:
prace pomiarowe,
oznakowanie robót,
sprawdzenie i ewentualna naprawa podłoŜa,
opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszankę kruszywa,
przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodnie z receptą laboratoryjną i dostarczenie na miejsce wbudowania,
rozłoŜenie mieszanki warstwami zgodnie z załoŜoną grubością, szerokością i profilem z zachowaniem projektowanej niwelety,
zagęszczenie rozłoŜonej mieszanki, dowóz wody do zagęszczania,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w SST,
utrzymywanie podbudowy w czasie robót.
10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481
2. BN-68/8931-04
3. BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów.
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty
4. „Instrukcji badań podłoŜa gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDP 1998 r
5. „WT-4 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych” i normy powołane w WT-4
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D-05.01.03 Nawierzchnia Ŝwirowa

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-05.01.03
NAWIERZCHNIA śWIROWA
1.

WSTĘP

1.1.
Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
wykonaniem nawierzchni Ŝwirowej w ramach budowy nawierzchni jezdni i chodników ul. Jodłowej w m. Sokółka wraz z
towarzyszącą infrastrukturą techniczną.
1.2.
Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.
Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania nawierzchni Ŝwirowej o grubości warstwy
równej 20 cm.
Dokładna lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej.
1.4.
1.4.1.

Określenia podstawowe
Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego ze względu
na pylenie, nierówności, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hałas, jak np. nawierzchnia tłuczniowa, brukowcowa lub
Ŝwirowa.
1.4.2. Nawierzchnia Ŝwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, której warstwa ścieralna jest wykonana z
mieszanki Ŝwirowej bez uŜycia lepiszcza czy spoiwa.
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00
“Wymagania ogólne”.
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.

MATERIAŁY

2.1.
Warunki ogólne stosowania materiałów
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.2.
Materiały do wykonania robót
Materiałami do wykonania nawierzchni Ŝwirowej zgodnie z zasadami n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są:
2.2.1. Materiały do wykonania nawierzchni Ŝwirowej
Materiałem do wykonania nawierzchni Ŝwirowej jest mieszanka Ŝwirowa o optymalnym uziarnieniu.
Skład ramowy uziarnienia mieszanki podano w tablicy 1.
Kruszywo naturalne uŜyte do mieszanki Ŝwirowej powinno spełniać wymagania WT-4 [9], a ponadto wskaźnik piaskowy wg normy
BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki o uziarnieniu:
- 0/20 mm, WP powinien wynosić 25÷40,
- 0/50 mm, WP powinien wynosić 55÷60.
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Tablica 1. Skład ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki Ŝwirowej
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia
Wymiary
oczek
kwadratowych
sita [mm]

mm
50
20
12
4
2
0,5
0,075

Przechodzi przez sito, % wag.

Warstwa górna nawierzchni
dwuwarstwowej
a1
b1
92
86
64
68
47
44
26
15
8

Warstwa dolna nawierzchni
a
100
88
65
49
28
12

b
100
67
54
30
19
11
3

2.2.2.
Woda
Stosowana woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008 [3].
3.

SPRZĘT

3.1.
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2.
Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania robót określonych w n/n SST powinien wykazać się moŜliwością korzystania z
następującego sprzętu:
- spycharki,
- równiarki do profilowania,
- przewoźne zbiorniki na wodę,
- drobny sprzęt ręczny do profilowania ręcznego, w miejscach gdzie inny sprzęt nie moŜe mieć zastosowania,
- walce statyczne i wibracyjne dostosowane do wielkości zagęszczanej powierzchni,
- ubijaki mechaniczne, płyty wibracyjne do zastosowania w miejscach trudnodostępnych dla większego sprzętu
lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
4.

TRANSPORT

4.1.
Wymagania ogólne dotyczące transportu
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2.
Transport kruszywa
Transport kruszywa powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
4.3.
Transport wody
Woda moŜe być pobierana z wodociągu lub dostarczana przewoźnymi zbiornikami wody (cysternami).
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.
Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniające wszystkie
warunki w jakich będzie wykonana nawierzchnia Ŝwirowa.
5.2.
Przygotowanie podłoŜa /koryta/
Koryto pod nawierzchnię Ŝwirową powinno spełniać wymagania określone w SST D.04.01.01.
Przed ułoŜeniem warstwy nawierzchni Ŝwirowej wszelkie koleiny i miękkie miejsca podłoŜa oraz wszelkie powierzchnie
nieodpowiednio zagęszczone lub wykazujące odchylenia wysokościowe od załoŜonych rzędnych powinny być naprawione przez
spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do osiągnięcia wilgotności optymalnej, powtórnie wyrównane i
zagęszczone.
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5.3.
Wykonanie nawierzchni Ŝwirowej
5.3.1. Wytwarzanie mieszanki Ŝwirowej
Wytwarzanie mieszanki Ŝwirowej moŜe być rozpoczęte po akceptacji składu mieszanki (recepty laboratoryjnej) przez Inspektora
Nadzoru.
Wytwarzanie mieszanki Ŝwirowej o ściśle określonym w recepcie laboratoryjnej uziarnieniu i wilgotności optymalnej naleŜy
prowadzić w mieszarce gwarantującej otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby
nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.3.2. Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki Ŝwirowej
Mieszanka Ŝwirowa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości.
Grubość pojedynczo układanej warstwy nie moŜe przekraczać 20 cm po zagęszczeniu W przypadku grubszej warstwy mieszanka
Ŝwirowa powinna być rozkładana w dwóch warstwach o jednakowej grubości, przy uŜyciu równiarki. Mieszanka po rozłoŜeniu
powinna być zagęszczona przejściami walca statycznego gładkiego.
Zagęszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłuŜnymi,
częściowo nakładającymi się w kierunku jej osi.
Zagęszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku naleŜy rozpocząć od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłuŜnymi częściowo
nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.
Zagęszczanie naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia (Is) nie mniejszego niŜ 0,98 zagęszczenia maksymalnego,
określonego wg normalnej próby Proctora wg BN-77/8931-12 [7].
Wilgotność mieszanki Ŝwirowej w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej.
W przypadku gdy wilgotność mieszanki jest wyŜsza o więcej niŜ 2% od wilgotności optymalnej, mieszankę naleŜy osuszyć w
sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, w przypadku gdy jest niŜsza o więcej niŜ 2% - zwilŜyć określoną ilością wody.
Wilgotność moŜna badać dowolną metodą.
JeŜeli nawierzchnię Ŝwirową wykonuje się dwuwarstwowo, to kaŜda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z
zachowaniem wymogów jak wyŜej.
5.4.
Utrzymanie nawierzchni Ŝwirowej
Nawierzchnia Ŝwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna być pielęgnowana. W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni
naleŜy dbać, aby była ona stale wilgotna, zraszając ją wodą ze zbiorników przewoźnych.
Nawierzchnia powinna być równomiernie zajeŜdŜana (dogęszczana) przez samochody na całej jej szerokości, w okresie 2 tygodni, w
związku z czym zaleca się przekładanie ruchu na róŜne pasy przez odpowiednie ustawienie zastaw.
Pojawiające się wklęśnięcia po okresie pielęgnacji wyrównuje się kruszywem po uprzednim wzruszeniu nawierzchni za pomocą
oskardów. Wczesne wyrównanie wklęśnięć zapobiega powstawaniu wybojów. JeŜeli mimo tych zabiegów tworzą się wyboje,
uszkodzone miejsca naleŜy wyciąć pionowo i usunąć, dosypać świeŜej mieszanki Ŝwirowej, wyprofilować i zagęścić wibratorem
płytowym lub ręcznym ubijakiem.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2.
Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki
Ŝwirowej i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi do akceptacji.
6.3.
Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości nawierzchni Ŝwirowej
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni Ŝwirowej podaje tablica 2.
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Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Lp.

Wyszczególnienie badań

1

Ukształtowanie osi w planie

2
3
4

Rzędne wysokościowe
Równość podłuŜna
Równość poprzeczna

5

Spadki poprzeczne

6
7
8

Szerokość
Grubość
Zagęszczenie

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów
co 100 m oraz w punktach głównych łuków
poziomych
co 100 m
co 20 m na kaŜdym pasie ruchu
10 pomiarów na 1 km
10 pomiarów na 1 km oraz w punktach
głównych łuków poziomych
10 pomiarów na 1 km
10 pomiarów na 1 km
1 badanie na 600 m2 nawierzchni

6.3.2. Ukształtowanie osi nawierzchni
Oś nawierzchni w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm.
6.3.3. Rzędne wysokościowe
Odchylenia rzędnych wysokościowych nawierzchni od rzędnych projektowanych nie powinno być większe niŜ +1 cm i -3 cm.
6.3.4. Równość nawierzchni
Nierówności podłuŜne nawierzchni naleŜy mierzyć łatą 4-metrową, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [5].
Nierówności poprzeczne naleŜy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nawierzchni nie powinny przekraczać 15 mm.
6.3.5. Spadki poprzeczne nawierzchni
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.
6.3.6. Szerokość nawierzchni
Szerokość nawierzchni nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ -5 cm i +10 cm.
6.3.7. Grubość warstw
Grubość warstw naleŜy sprawdzać przez wykopanie dołków kontrolnych w połowie szerokości nawierzchni. Dopuszczalne odchyłki
od projektowanej grubości nie powinny przekraczać ± 1 cm.
6.4.
Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia naleŜy przeprowadzać na podstawie oceny wizualnej oraz pomiarów wykonanych co najmniej w 10
punktach na 1 km i porównaniu zgodności wykonanych elementów odwodnienia z Dokumentacją Projektową.
Pochylenie niwelety dna ewentualnych rowów naleŜy sprawdzać co 100 m. Stwierdzone w czasie kontroli odchylenie spadków od
spadków projektowanych nie powinno być większe niŜ ± 0,1%, przy zachowaniu zgodności z projektowanymi kierunkami
odprowadzenia wód.
6.5.
Zagęszczenie nawierzchni
Zagęszczenie nawierzchni naleŜy badać co najmniej dwa razy dziennie, z tym, Ŝe maksymalna powierzchnia nawierzchni
przypadająca na jedno badanie powinna wynosić 600 m2. Kontrolę zagęszczenia nawierzchni moŜna wykonywać dowolną metodą.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1.
Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7.2.
Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni Ŝwirowej zgodnie z Dokumentacją Projektową i
pomiarem w terenie.
8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1.
Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
8.2.
Rodzaje odbiorów
Odbiór robót obejmuje:
a) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu,
b) odbiór ostateczny,
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c) odbiór pogwarancyjny,
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogólne”.
9.2.
Cena jednostki obmiarowej
Płatność za 1 m2 wykonanej nawierzchni Ŝwirowej naleŜy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o pomiary i
wyniki badań laboratoryjnych.
Cena wykonania robót obejmuje:
prace pomiarowe i przygotowawcze,
oznakowanie robót,
przygotowanie podłoŜa,
wykonanie mieszanki kruszywa zgodnej z zatwierdzoną receptą laboratoryjną,
dostarczenie i rozłoŜenie mieszanki warstwami zgodnie z załoŜonymi grubościami, szerokością i profilem,
zagęszczenie rozłoŜonych warstw,
przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych.
10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481
2. PN-S-02205
3. PN-EN 1008
4.
5.
6.
7.

BN-64/8931-01
BN-68/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym.
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty
8. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
9. „WT-4 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych” i normy powołane w WT-4
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-05.03.23
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
1.

WSTĘP

1.1.
Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej w ramach budowy nawierzchni jezdni i chodników ul. Jodłowej w m.
Sokółka wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną.
1.2.
Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych
w punkcie 1.1 .
1.3.
Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm /nawierzchnia jezdni ulic i zjazdów - kostka szara i kolorowa/ na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5 cm, zgodnie z lokalizacją wg Dokumentacji Projektowej.
1.4.
1.4.1.

Określenia podstawowe
Betonowa kostka brukowa - prefabrykat betonowy, stosowany jako materiał nawierzchni, który spełnia
następujące warunki:
- w odległości 50 mm od kaŜdej krawędzi, Ŝaden przekrój poprzeczny nie powinien wykazywać wymiaru poziomego
mniejszego niŜ 50 mm;
- całkowita długość kostki podzielona przez jej grubość powinna być mniejsza lub równa cztery.
UWAGA: Tych dwóch wymagań nie stosuje się do elementów uzupełniających.
1.4.2. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek z kamienia lub z innego
materiału.
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00
“Wymagania ogólne”.
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.

MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.2.
Materiały do wykonania nawierzchni z kostki
Materiałami stosowanymi do budowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej, zgodnie z zasadami n/n SST są:
2.2.1. Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm
Betonowe kostki brukowe powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 1338 [1].
Nasiąkliwość wg PN-EN 1338 [1] nie powinna być większa niŜ 5 %.
Odporność na zamraŜanie/rozmraŜanie z udziałem soli odladzających zgodnie z PN-EN 1338 [1] ≤ 1,0 kg/m2 przy czym Ŝaden
pojedynczy wynik nie powinien być większy od 1,5 kg/m2.
Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu nie powinna być mniejsza niŜ 3,6 MPa.
śaden pojedynczy wynik nie powinien być mniejszy niŜ 2,9 MPa i nie powinien wykazywać obciąŜenia niszczącego mniejszego niŜ
250 N/mm długości rozłupania.
Ścieralność na szerokiej tarczy ściernej według PN-EN 1338 [1] nie powinna przekraczać 20 mm /przy badaniu wykonywanym
zgodnie z metodą z załącznika G/ lub 18000mm3/5000mm2 /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metodą alternatywną opisaną w
załączniku H/.
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2.2.1.1. Dopuszczalne odchyłki wymiarów betonowych kostek brukowych
Dopuszczalne odchyłki wymiarów betonowych kostek brukowych zgodnie z PN-EN 1338 [1] powinny wynosić:
- dla długości i szerokości ± 2 mm
- dla grubości ± 3 mm
RóŜnica pomiędzy dwoma pomiarami grubości tej samej kostki nie powinna przekraczać 3 mm.
W przypadku kostek brukowych o kształcie nieprostokątnym, odchyłki stosowane dla innych wymiarów powinny być deklarowane przez
producenta.
Maksymalna dopuszczalna róŜnica pomiędzy pomiarami dwóch przekątnych prostokątnej kostki, której długość przekątnych przekracza
300 mm wynosi ± 3 mm.
Dla kostek brukowych o wymiarach maksymalnych przekraczających 300 mm, odchyłki od płaskości i pofalowania podane w tabeli nr 1
naleŜy stosować dla górnej powierzchni, którą zaprojektowano jako płaską.
O ile nie przewidziano, aby górna powierzchnia była płaska, producent powinien dostarczyć informacje dotyczące dopuszczalnych
odchyłek.
Tablica 1. Odchyłki płaskości i pofalowania
Długość pomiarowa
mm
300
400

Maksymalna wypukłość
mm
1,5
2,0

Maksymalna wklęsłość
mm
1,0
1,5

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1338 [1] w zakresie aspektów wizualnych
2.2.1.2.1. Wygląd
Górna powierzchnia betonowych kostek brukowych oceniana zgodnie z załącznikiem J nie powinna wykazywać wad, takich jak rysy
lub odpryski.
W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocenianych zgodnie z załącznikiem J, nie dopuszcza się występowania
rozwarstwienia (rozdzielenia) między warstwami.
UWAGA: Ewentualne wykwity nie mają szkodliwego wpływu na właściwości uŜytkowe kostek brukowych i nie są uwaŜane za
istotne.
2.2.1.2.2. Tekstura
JeŜeli kostki brukowe produkowane są z powierzchnią o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna być opisana przez producenta.
Jeśli nie ma znaczących róŜnic w teksturze, zgodność elementów ocenianych zgodnie z załącznikiem J, powinna być ustalona przez
porównanie z próbkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcę.
UWAGA: RóŜnice w jednolitości tekstury kostek brukowych, które mogą być spowodowane nieuniknionymi zmianami we
właściwościach surowców i warunków twardnienia, nie są uwaŜane za istotne.
2.2.1.2.3. Zabarwienie
W zaleŜności od decyzji producenta, barwiona moŜe być warstwa ścieralna lub cały element.
Jeśli nie ma znaczących róŜnic w zabarwieniu, zgodność elementów ocenianych wg załącznika J, powinna być ustalona przez
porównanie z próbkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcę.
UWAGA: RóŜnice w jednolitości zabarwienia kostek brukowych, które mogą być spowodowane nieuniknionymi zmianami
właściwości surowców lub przez zmianę warunków twardnienia, nie są uwaŜane za istotne.
Kolor kostek zastosowanych do wykonania nawierzchni powinien być zgodny z zaleceniami Inwestora.
2.2.2. Kruszywo
Na podsypkę (mieszanka cementowo-piaskowa) naleŜy stosować piasek spełniający wymagania normy PN-EN 13139 [3], a zawartość
pyłów (ziarn < 0,063 mm) nie powinna przekraczać 5 % jak dla kategorii 2.
Do wypełnienia spoin zaprawą cementowo-piaskową, naleŜy stosować piasek zgodny z PN-EN 13139 [3], przy czym zawartość pyłów
(ziarn < 0,063 mm) nie powinna przekraczać 3 % jak dla kategorii 1.
2.2.3. Cement
Cement stosowany na podsypkę cementowo-piaskową powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadający
wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5].
2.2.4. Woda
Woda stosowana do podsypki powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008 [6].
3.

SPRZĘT

3.1.
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
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3.2.
Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej powinien wykazać się moŜliwością korzystania
z następującego sprzętu:
- betoniarki, do przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratorów płytowych z osłoną z tworzywa sztucznego, do ubijania ułoŜonej kostki,
- innego drobnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
4.

TRANSPORT

4.1.
Wymagania ogólne dotyczące transportu
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2.
Transport materiałów do wykonania nawierzchni
Kostki betonowe mogą być przewoŜone po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 średniej wartości wytrzymałości badanej serii
próbek.
Kostkę betonową transportuje się na dowolnych środkach transportowych na paletach.
Transport kruszywa powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
Transport cementu powinien odbywać się w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [7].
Woda moŜe być pobierana z wodociągu lub dostarczana przewoźnymi zbiornikami wody (cysternami).
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.
Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniające warunki w jakich
prowadzone będą prace związane z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
5.2.
Wykonanie podsypki
Podsypkę naleŜy wykonać jako cementowo-piaskową z kruszywa odpowiadającego wymaganiom normy PN-EN 13139 [3] o
zawartości pyłów (ziarn < 0,063 mm) nie przekraczającej 5 % jak dla kategorii 2 i cementu wg PN-EN 197-1 [5].
Grubość podsypki po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinna wynosić 5 cm.
Współczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej, powinien wynosić od 0,20 do 0,25, a wytrzymałość na
ściskanie R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
5.3.
Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły 2÷3 mm. Kostkę naleŜy układać ok. 1,5 cm
wyŜej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyŜ w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.
Po ułoŜeniu kostki, szczeliny naleŜy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułoŜonych kostek przy uŜyciu szczotek
ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.
Do ubijania ułoŜonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie naleŜy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.
Spoiny pomiędzy kostkami po oczyszczeniu powinny być zgodnie z Dokumentacją Projektową wypełnione piaskiem na pełną
grubość kostki.
Do wypełniania spoin naleŜy stosować drobny, ostry piasek odpowiadający PN-EN 13139 [3].
Kostki brukowe betonowe naleŜy układać z zachowaniem projektowanych podłuŜnych i poprzecznych spadków.
Nawierzchnię moŜna oddać do uŜytku bezpośrednio po wykonaniu.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od dostawców materiałów aprobaty techniczne oraz wykonać
badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji
materiałów, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2. n/n SST.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłuŜnych polega na stwierdzeniu zgodności z
Dokumentacją Projektową oraz pkt. 5.2. niniejszej SST.
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6.3.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonania
z Dokumentacją Projektową i wymaganiami wg pkt. 5.3. n/n SST:
pomierzenie szerokości spoin,
sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4.
Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Równość
Nierówności naleŜy mierzyć łatą 4-metrową.
Nierówności nawierzchni mierzone zgodnie z normą BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekraczać 8 mm.
6.4.2.
Rzędne nawierzchni
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ± 1cm.
6.4.3. Szerokość nawierzchni
Szerokość nawierzchni nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm.
6.4.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5%.
6.4.5. Grubość podsypki
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm.
6.5. Częstotliwość pomiarów
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej betonowej, wymienionych w pkt. 6.4.
powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót.
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.4. były przeprowadzone nie rzadziej niŜ 2 razy na 400 m2
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci
Inspektor Nadzoru.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni, zgodnie z Dokumentacją Projektową i pomiarem w
terenie.
8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1.
Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
8.2.
Rodzaje odbiorów
Odbiór nawierzchni z kostki brukowej obejmuje:
a)
odbiór ostateczny,
b) odbiór pogwarancyjny,
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogólne”.
9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płatność za 1 m2 wykonanej nawierzchni naleŜy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót i materiałów w oparciu o
pomiary i wyniki badań laboratoryjnych.
Cena wykonania robót obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
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10.

wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
ułoŜenie i ubicie kostek brukowych,
wypełnienie spoin piaskiem,
przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych.
PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Normy
PN-EN 1338
PN-EN 206-1
PN-EN 13139
PN-EN 12620
PN-EN 197-1
PN-EN 1008

7.
8.

BN-88/6731-08
BN-68/8931-04

Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań.
Beton . Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
Kruszywa do zaprawy.
Kruszywa do betonu.
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego uŜytku.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
Cement. Transport i przechowywanie.
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-06.01.01
UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP,
ROWÓW I ŚCIEKÓW
1.

WSTĘP

1.1.
Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
powierzchniowym umocnieniem skarp, rowów i ścieków w ramach budowy nawierzchni jezdni i chodników ul. Jodłowej w m.
Sokółka wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną.
1.2.
Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.
Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST dotyczą umocnienia skarp, rowów i ścieków i obejmują:
- umocnienie skarp i dna rowów brukiem,
Lokalizację poszczególnych umocnień naleŜy przyjmować zgodnie z Dokumentacją Projektową.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Brukowiec - materiał kamienny stosowany do budowy dróg i wykonywania umocnień powierzchni budowli, układany na
podkładzie z kruszywa lub kruszywa wymieszanego z cementem.
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.

MATERIAŁY

2.1.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.2.
Materiały do wykonania umocnień
Materiałami do wykonania umocnienia skarp, rowów i ścieków według zasad n/n SST są następujące materiały, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru:
2.2.1. Brukowiec
Brukowiec powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11104 [6].
2.2.2. Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN 13139 [5].
2.2.3. Cement
Cement portlandzki powinien spełniać wymagania PN-EN 197-1 [7].
Składowanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [10].
2.2.4. Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008 [8].
3.

SPRZĘT

3.1.
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2.
Sprzęt do wykonania robót
Do wykonania robót naleŜy stosować następujący sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
równiarki przeznaczone do wyrównywania skarp,
Budowa nawierzchni jezdni i chodników ul. Jodłowej w Sokółce

65

D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków

betoniarki do wytwarzania zaprawy oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej.
Pozostałe roboty mogą być wykonane ręcznie.
4.

TRANSPORT

4.1.
Wymagania ogólne dotyczące transportu
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2.
Transport materiałów do wykonania umocnień
4.2.1. Transport brukowca
Brukowiec moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu.
4.2.2. Transport kruszywa
Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
4.2.3. Transport cementu
Cement naleŜy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [10].
4.2.4. Transport wody
Woda moŜe być pobierana z wodociągu lub dostarczana przewoźnymi zbiornikami wody (cysternami).
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.
Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniające wszystkie
warunki w jakich będzie wykonywane powierzchniowe umocnienie skarp, rowów i ścieków.
5.2.
Brukowanie
PodłoŜe pod brukowiec naleŜy przygotować zgodnie z PN-S-02205 [9].
Brukowiec naleŜy układać na warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) grubości 5 cm.
Układanie brukowca naleŜy rozpocząć od ułoŜenia po linii obwodu umocnienia brukowców największych.
Brukowiec naleŜy układać tak, aby szczeliny między sąsiednimi warstwami mijały się i nie przekraczały 3 cm, a największy wymiar brukowca
był skierowany w podkład.
Po ułoŜeniu brukowca, naleŜy wypełnić szczeliny zaprawą cementowo-piaskową (1:2).
W okresie wiązania zaprawy cementowo-piaskowej powierzchnię umocnienia naleŜy osłonić matami lub warstwą piasku i utrzymywać w
stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2.
Kontrola przed rozpoczęciem robót
Przed wykonaniem umocnienia skarp, rowów i ścieków Wykonawca powinien sprawdzić jakość uŜywanych materiałów w zakresie
zgodności z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.
6.3.
Kontrola jakości wykonania umocnienia
W trakcie wykonywania robót i odbioru naleŜy zbadać:
- jakość umocnienia brukiem.
6.3.1. Badanie jakości umocnienia brukiem
Kontrola robót w zakresie umocnienia brukiem polega na rozebraniu ok. 1m2 powierzchni zabrukowanej i ponownym zabrukowaniu
tym samym brukowcem. Ścisłość ułoŜenia uwaŜa się za dostateczną, jeśli przy ponownym zabrukowaniu rozebranej powierzchni
zostanie nie więcej niŜ 4% powierzchni niezabrukowanej.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) umocnionej skarpy, rowu i ścieku na podstawie Dokumentacji Projektowej i
pomiarów w terenie.

66

Budowa nawierzchni jezdni i chodników ul. Jodłowej w Sokółce

D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków

8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
8.2. Sposób odbioru robót
Odbiór umocnienia skarp, rowów i ścieków obejmuje:
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiór ostateczny,
c) odbiór pogwarancyjny,
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płatność za 1 m2 wykonanego umocnienia skarpy, rowu i ścieku naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót w
oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych.
Cena wykonania robót obejmuje:
roboty pomiarowe i przygotowawcze,
dostarczenie materiałów,
wykonanie umocnienia brukiem,
pielęgnację spoin i wykonanych umocnień,
uporządkowanie terenu,
przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w SST.
10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Normy
PN-EN 13755
PN-EN 1926
PN-EN 14157
PN-EN 206-1
PN-EN 13139
PN-B-11104
PN-EN 197-1
PN-EN 1008

9.
10.

PN-S-02205
BN-88/6731-08

Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie nasiąkliwości przy ciśnieniu atmosferycznym.
Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie.
Kamień naturalny. Oznaczanie odporności na ścieranie.
Beton. Część 1. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
Kruszywa do zaprawy.
Materiały kamienne. Brukowiec.
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego uŜytku.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Cement. Transport i przechowywanie.

10. 2. Inne dokumenty
11. Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych /KPED/ - “Transprojekt” Warszawa
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-07.02.01
OZNAKOWANIE PIONOWE
1.

WSTĘP

1.1.
Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
wykonaniem oznakowania pionowego w ramach budowy nawierzchni jezdni i chodników ul. Jodłowej w m. Sokółka wraz z
towarzyszącą infrastrukturą techniczną.
1.2.
Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.
Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą wykonania oznakowania pionowego i obejmują :
ustawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych.
1.4.
1.4.1.
1.4.2.

Określenia podstawowe
Stały znak drogowy pionowy - składa się z lica, tarczy z uchwytem montaŜowym oraz z konstrukcji wsporczej.
Tarcza znaku - płaska powierzchnia z usztywnioną krawędzią, na której w sposób trwały umieszczone jest lico znaku.
Tarcza moŜe być wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo albo aluminiowej zabezpieczona przed procesami
korozji powłokami ochronnymi zapewniającymi jakość i trwałość wykonanego znaku.
1.4.3. Lico znaku - przednia część znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej wraz z naniesioną treścią, wykonaną
techniką druku sitowego, wyklejaną z transparentnych folii ploterowych lub z folii odblaskowych.
1.4.4. Uchwyt montaŜowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpieczony przed korozją, słuŜący do zamocowania w sposób
rozłączny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej.
1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe (wykonane jest z materiału o odbiciu
powrotnym – współdroŜnym).
1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku – kaŜdy rodzaj konstrukcji (słupek, słup, słupy, kratownice, wysięgniki, bramy, wsporniki
itp.), gwarantujący przenoszenie obciąŜeń zmiennych i stałych działających na konstrukcję i zamocowane na niej znaki lub
tablice.
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00
„Wymagania ogólne”.
1.5.
Ogólne warunki dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.

MATERIAŁY

2.1.
Wymagania ogólne dotyczące materiałów
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
KaŜdy materiał do wykonania pionowego znaku drogowego, na który nie ma polskiej normy, musi posiadać aprobatę techniczną
wydaną przez uprawnioną jednostkę.
Znaki drogowe powinny mieć znak budowlany (znak “B”) nadany przez uprawnioną jednostkę.
2.2.
Pionowe znaki drogowe
Materiałami stosowanymi do wykonania oznakowania pionowego w/g zasad n/n SST są:
fundamenty do zamocowania konstrukcji wsporczych znaków,
konstrukcje wsporcze,
tarcze znaków,
folia odblaskowa,
materiały do montaŜu znaków i inne.
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2.2.1. Materiały stosowane do fundamentów znaków
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą być wykonywane jako:
- prefabrykaty betonowe,
- z betonu wykonywanego „na mokro”,
- z betonu zbrojonego,
- inne, dla których opracowano dokumentację techniczną zgodną z obowiązującymi przepisami.
Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania pionowego naleŜy wykonać z betonu lub betonu zbrojonego klasy co najmniej
C16/20 (B20).
Posadowienie fundamentów naleŜy wykonać na głębokość poniŜej przemarzania gruntu zgodnie z normą PN-B-03020 [1].
Wymiarowanie fundamentów powinno być uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.
Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 206-1 [2].
2.2.2. Konstrukcje wsporcze znaków
Konstrukcje wsporcze znaków oraz sposób połączenia konstrukcji wsporczej z fundamentem, powinny być zgodne z propozycją
Wykonawcy akceptowaną przez Inspektora Nadzoru.
Konstrukcje wsporcze moŜna wykonać z ocynkowanych rur zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 10210-1 [3], PN-EN 10210-2 [4], PN-EN 10224 [5],
PN-H-74220 [6] lub innej normy zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru. Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna
wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, zawalcowań i naderwań. Końce rur powinny być równo obcięte i prostopadle do osi rury.
Rury powinny być proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekraczać 1,5 mm na 1 m długości rury.
Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R65, 18G2A): PN-H-84023/07 [13],
PN-EN 10025-1 [8], PN-EN 10025-3 [10], PN-EN 10025-4 [11], PN-EN 10083-1 [12], PN-EN 10084 [14].
Do ocynkowania rur stosuje się gatunek cynku Raf według PN-EN 1179 [7]. Powłoka metalizacyjna cynkowa na konstrukcjach
wsporczych do znaków powinna być z cynku o czystości nie mniejszej niŜ 99,5% i odpowiadać wymaganiom BN-89/1076/02 [22].
Minimalna grubość powłoki metalizacyjnej cynkowej naraŜonej na działanie atmosferyczne wg BN-89/1076/02 [22], w warunkach
umiarkowanych wynosi 120 µm.
Producent lub dostawca obowiązany jest do wydania gwarancji na konstrukcję wsporczą, której przedmiotem są właściwości
techniczne konstrukcji wsporczej lub elementów mocujących oraz trwałość zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.
2.2.3. Tarcze znaków
2.2.3.1. Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne
Materiały uŜyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie znaku z tarczą znaku, a takŜe sposób wykończenia znaku, muszą wykazywać
pełną odporność na działanie światła, zmian temperatury, wpływy atmosferyczne i występujące w normalnych warunkach
oddziaływania chemiczne (w tym korozję elektrochemiczną) – przez cały czas trwałości znaku, określony przez producenta lub
dostawcę.
2.2.3.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku
Producent lub dostawca znaku obowiązany jest przy dostawie określić, uzgodnioną z odbiorcą, trwałość znaku oraz warunki
gwarancyjne dla znaku, a takŜe udostępnić na Ŝyczenie odbiorcy:
a) instrukcję montaŜu znaku,
b) dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,
c) instrukcję utrzymania znaku.
2.2.3.3. Materiały do wykonania tarczy znaku
Tarcze znaków mogą być wykonane z blachy ocynkowanej ogniowo o grubości min. 1,25 mm zgodnie z normą PN-EN/10142+A1
[24] lub z blachy aluminiowej o grubości min. 1,5 mm zgodnie z normą PN-EN 485 1-4 [25, 26, 27, 28].
Tarcze znaków mogą zostać wykonane z innych materiałów, np. tworzyw syntetycznych, pod warunkiem uzyskania przez
producenta aprobaty technicznej.
Tarcze tablic o powierzchni większej od 1 m2 naleŜy wykonać z blachy ocynkowanej ogniowo o grubości min. 1,5 mm zgodnie z
normą PN-EN/10142+A1 [24] lub z blachy aluminiowej o grubości min. 2,0 mm zgodnie z normą PN-EN 485 1-4 [25, 26, 27, 28].
2.2.3.4. Wymagania dla znaku odblaskowego
Znaki drogowe odblaskowe naleŜy wykonać przez oklejenie powierzchni znaku folią odblaskową typu 2.
W zaleŜności od właściwości folii odblaskowej (odbijającej powrotnie) powinna ona spełniać wymagania optyczne określone
współczynnikiem luminancji barw znaków oraz wymagania dotyczące barw znaku odblaskowego określone współrzędnymi
chromatyczności pól barw, podane w „Szczegółowych warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych…” [31].
Wymagania odnośnie właściwości eksploatacyjnych folii podano w tablicy 1.
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Tablica 1. Właściwości eksploatacyjne folii
Lp.
1
2
3

Właściwości
Wytrzymałość na oderwanie folii
Odporność folii na działanie wysokich
temperatur
Odporność folii na działanie niskich temperatur

4

Odporność folii na wodę po 18 h moczenia

5

Odporność na uderzenie kulą o masie 450 g
upuszczonej z wysokości 220 mm

Jednostki
mm
-

Wymagania
≤ 50
powierzchnia bez widocznych spękań, stopień,
złuszczeń i oddzielania od podkładu
powierzchnia bez widocznych spękań, złuszczeń i
oddzielania od podkładu
powierzchnia bez widocznych pęcherzy, oddzielania
od podłoŜa
nie powinno być pęknięć lub delaminacji folii od
podłoŜa w odległości 6 mm od punktu uderzenia kuli

NaleŜy zastosować znaki średnie w/g wymiarów podanych w „Szczegółowych warunkach technicznych dla znaków i sygnałów
drogowych…” [31].
Znaki i tablice muszą spełniać wymagania podane w tablicy 2.
Tablica 2. Wymagania dla znaków pionowych
Parametr
Wytrzymałość na obciąŜenie siłą naporu
wiatru
Wytrzymałość na obciąŜenie skupione
Chwilowe odkształcenie zginające
Chwilowe odkształcenie skrętne

Odkształcenie trwałe

Wymaganie

Jednostka

≥ 0,60

kN m-2

≥ 0,50
≤ 25
≤ 0,02
≤ 0,11
≤ 0,57
≤ 1,15

kN
mm/m
stopień × m

20 % odkształcenia chwilowego

mm/m lub
stopień × m

Klasa wg
PN-EN 12899-1
WL2
PL2
TBD4
TDT1
TDT3
TDT5
TDT6*)
-

Zabezpieczona krawędź tłoczna, zaginana,
prasowana lub zabezpieczona profilem
Rodzaj krawędzi znaku
E2
krawędziowym
Lico znaku nie moŜe być przewiercone z
Przewiercanie lica znaku
P3
Ŝadnego powdu
*) klasę TDT3 stosujemy dla tablic na dwóch lub więcej podporach, klasę TDT5 dla tablic na jednej podporze, klasę TDT1 dla tablic
na konstrukcjach bramowych, klasę TDT6 dla tablic na konstrukcjach wysięgnikowych
Tarcze znaków powinny spełniać takŜe następujące wymagania:
- krawędzie tarczy znaku muszą być usztywnione na całym obwodzie poprzez ich podwójne gięcie o promieniu gięcia nie
większym niŜ 10 mm włącznie z naroŜnikami lub przez zamocowanie odpowiedniego profilu na całym obwodzie znaku,
- powierzchnia czołowa tarczy znaku musi być płaska - bez wgięć, wybrzuszeń, pofałdowań i otworów montaŜowych;
dopuszczalna nierówność wynosi 2mm/m,
- podwójna gięta krawędź lub przymocowane do tylnej powierzchni profile montaŜowe muszą usztywnić tarczę znaku w taki
sposób, aby wymagania podane w tablicy 2 były spełnione a zarazem stanowiły element konstrukcyjny do montaŜu do
konstrukcji wsporczej; dopuszcza się maksymalne odkształcenie trwałe do 20 % odkształcenia odpowiedniej klasy na zginanie
i skręcanie,
- tylna powierzchnia tarczy musi być zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi powłokami chemicznymi oraz
powłoką lakierniczą o gr. min. 60 µm z proszkowych farb poliestrowych.
Tarcze znaków i tablic o powierzchni > 1 m2 powinny spełniać dodatkowo następujące wymagania:
- naroŜniki znaku i tablicy muszą być zaokrąglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., nie mniejszym jednak niŜ 30 mm, gdy wielkości tego promienia
nie wskazano,
- łączenie poszczególnych segmentów tarczy (dla znaków wielkogabarytowych) wzdłuŜ poziomej lub pionowej krawędzi musi
być wykonane w taki sposób, aby nie występowały przesunięcia i prześwity w miejscach ich łączenia.
Tolerancje wymiarowe:
• Tolerancje wymiarowe dla grubości blach:
- dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25 ÷ 1,5 mm wynosi: ± 0,14 mm,
Budowa nawierzchni jezdni i chodników ul. Jodłowej w Sokółce

71

D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

- dla blachy aluminiowej o gr. 1,5 ÷ 2,0 mm wynosi:
± 0,10 mm.
• Tolerancje wymiarowe dla grubości powłok malarskich:
- dla powłoki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubości 60 µm wynosi: ± 15 µm.
• Tolerancje wymiarowe dla płaskości powierzchni:
- odchylenia od poziomu nie mogą wynieść więcej niŜ 0,2 %, wyjątkowo do 0,5 %.
• Tolerancje wymiarowe dla tarcz znaków:
- dla tarcz znaków o powierzchni < 1 m2 wynosi: ± 5 mm,
- dla tarcz znaków o powierzchni > 1 m2 wynosi: ± 10 mm.
• Tolerancje wymiarowe dla lica znaku:
- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drukiem sitowym wynoszą: ± 1,5 mm,
- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metodą wyklejania wynoszą: ± 2 mm,
- kontury rysunku znaku (obwódka i symbol) muszą być równe z dokładnością w kaŜdym kierunku do 1,0 mm.
Wymagania jakościowe:
- Powierzchnia licowa znaku musi być równa, płaska, gładka, bez rozwarstwień, pęcherzy i odklejeń na krawędziach. Pomiędzy
tarczą znaku a licem nie powinno być pęcherzy powietrza ani cząstek stałych; lico całą swą powierzchnią powinno przylegać
do tarczy znaku. Dopuszcza się występowanie płytkich rys i wŜerów do głębokości maksymalnie 0,1 mm.
- Lica znaków wykonane drukiem sitowym muszą być wolne od smug i cieni.
- Krawędzie lica znaku z folii typu 2 muszą być odpowiednio zabezpieczone np. przez lakierowanie lub ramą z profilu ceowego.
- Powłoka lakiernicza na tylnej stronie znaku musi być równa, gładka bez smug i zacieków.
2.2.4. Materiały do montaŜu znaków i inne
Wszystkie ocynkowane łączniki metalowe przewidywane do mocowania między sobą elementów konstrukcji wsporczych znaków
jak śruby, listwy, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów.
2.3.
Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i składowania zapewniające zachowanie ich
jakości i przydatności do robót.
Tarcze znaków z naklejonym licem naleŜy opakować w sposób zapewniający ochronę folii lica przed uszkodzeniem, z moŜliwością
identyfikacji.
Znaki powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów działających korodująco i w warunkach
zabezpieczających przed uszkodzeniami.
3.

SPRZĘT

3.1.
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2.
Sprzęt do wykonywania robót
Przy wykonywaniu oznakowania pionowego moŜna stosować następujący sprzęt:
- koparki,
- wiertnice do wykonywania dołów pod słupki w gruncie spoistym,
- betoniarki przewoźne,
- środki transportu materiałów,
- przewoźne zbiorniki do wody,
- drobny sprzęt pomocniczy do montaŜu,
- sprzęt spawalniczy, itp.
pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru.
4.

TRANSPORT

4.1.
Wymagania ogólne dotyczące transportu
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2.
Transport materiałów
Znaki, konstrukcje wsporcze i osprzęt (uchwyty, śruby, nakrętki itp.) naleŜy przewozić w zasadzie powszechnie stosowanymi środkami
transportowymi, zabezpieczając je przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.
Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniające wszystkie
warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonywaniem pionowego oznakowania drogi.
72

Budowa nawierzchni jezdni i chodników ul. Jodłowej w Sokółce

D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

5.2.
Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót naleŜy wyznaczyć:
lokalizację znaku, tj. jego pikietaŜ oraz odległość od krawędzi jezdni lub krawędzi pobocza umocnionego,
wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.
Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków naleŜy zabezpieczyć w taki sposób, aby w czasie trwania i odbioru robót istniała
moŜliwość odtworzenia lokalizacji znaków.
Lokalizację i wysokość zamocowania znaków naleŜy przyjmować zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami
podanymi w „Szczegółowych warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych…” [31].
5.3.
Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków
Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien być dostosowany do głębokości wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego
sprzętu. Wymiary wykopu powinny być zgodne ze wskazaniami Inspektora Nadzoru.
Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znaków, wykonywane z betonu “na mokro” naleŜy wykonać
zgodnie z normą PN-S-02205 [21].
Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt naleŜy usunąć i ubytki wypełnić do spodu fundamentu betonem klasy C16/20
(B20).
Słupki konstrukcji wsporczych naleŜy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową, odpowiadającą
wymaganiom podanym w pkt. 2.2.1, zagęszczając ją ubijakami ręcznymi.
Do czasu stwardnienia betonu słupek naleŜy podeprzeć. Górna część fundamentu powinna pokrywać się z powierzchnią pobocza lub
moŜe być wyniesiona nie wyŜej niŜ 3 cm.
5.4.
Konstrukcje wsporcze znaków
Konstrukcje wsporcze znaków powinny być wykonane zgodnie z SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
odchyłka od pionu, nie więcej niŜ ±1 %,
odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niŜ ±2 cm,
odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni lub utwardzonego pobocza, nie więcej niŜ 5 cm, przy zachowaniu
minimalnej odległości umieszczenia znaku zgodnie z „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów
drogowych…” [31].
Konstrukcje wsporcze znaków drogowych pionowych muszą mieć barwę szarą neutralną. W pierwszym okresie uŜytkowania
konstrukcji wsporczych dopuszcza się barwę naturalną pokryć cynkowych.
5.5.
Połączenie tarczy znaku z konstrukcją wsporczą
Tarcza znaku musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób, uniemoŜliwiający jej przesunięcie lub obrót.
Sposób wykonania połączenia tarczy znaku z konstrukcją wsporczą musi umoŜliwiać przy uŜyciu odpowiednich narzędzi odłączenie
tarczy znaku od tej konstrukcji przez cały okres uŜytkowania znaku.
Tarcza znaku składanego musi wykazywać pełną integralność podczas najechania przez pojazd w kaŜdych warunkach kolizji.
W szczególności - Ŝaden z segmentów lub elementów tarczy nie moŜe się od niej odłączyć w sposób powodujący naraŜenie
kogokolwiek na niebezpieczeństwo lub szkodę.
Zaleca się odchylenie tarczy znaku o 5° od linii prostopadłej do osi jezdni.
5.6.
Oznakowanie znaku
KaŜdy znak naleŜy oznakować na tylnej stronie naklejką zawierającą następujące informacje:
a) numer i datę normy tj. PN-EN 12899-1 [23],
b) klasy istotnych właściwości wyrobu,
c) miesiąc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji,
d) nazwę, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujące producenta lub dostawcę, jeśli nie jest producentem,
e) znak budowlany B, jeśli producent wystawił krajową deklarację zgodności,
f) numer aprobaty technicznej.
Oznakowania powinny być wykonane w sposób trwały i wyraźny, czytelny z normalnej odległości widzenia, a całkowita powierzchnia
naklejki nie powinna być większa niŜ 30 cm2. Czytelność i trwałość naklejki na tylnej stronie tarczy znaku nie powinna być niŜsza od
wymaganej trwałości znaku. Naklejkę naleŜy wykonać z folii nieodblaskowej.
5.7.
Trwałość wykonania znaku pionowego
Znak drogowy pionowy musi być wykonany w sposób trwały, zapewniający pełną czytelność przedstawionego na nim symbolu lub
napisu w całym okresie jego uŜytkowania, przy czym wpływy zewnętrzne działające na znak, nie mogą powodować zniekształcenia
treści znaku.
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6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.
Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2.
Badania w czasie wykonywania robót
6.2.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z aprobatami technicznymi (deklaracjami zgodności producenta) powinny być
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.
Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami tablicy 3.
W przypadkach budzących wątpliwości moŜna zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości dostarczonych wyrobów i
materiałów w zakresie wymagań podanych w pkt.2.
Tablica 3. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczonych przez producenta
Lp.
1.

2.

Rodzaj
badania
Sprawdzenie
powierzchni

Liczba badań
5 do 10 badań z wybranych
losowo elementów w kaŜdej
dostarczonej partii wyrobów
liczącej do 1000 elementów

Sprawdzenie
wymiarów

Opis badań
Powierzchnię zbadać nieuzbrojonym
okiem. Do ew. sprawdzenia głębokości
wad uŜyć dostępnych narzędzi (np.
liniałów z czujnikiem, suwmiarek,
mikrometrów itp.)
Przeprowadzić uniwersalnymi
przyrządami pomiarowymi lub
sprawdzianami

Ocena wyników
badań
Wyniki powinny być
zgodne z wymaganiami
pkt.2 i katalogiem
(informacją) producenta

6.3.
Kontrola w czasie wykonywania robót
W czasie wykonywania robót naleŜy zbadać:
zgodność wykonania znaków pionowych z Dokumentacją Projektową i SST (lokalizacja, wymiary, wysokość zamocowania
znaków),
zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z pkt. 2 i pkt. 5,
prawidłowość wykonania wykopów,
poprawność ustawienia konstrukcji wsporczych znaków,
prawidłowość połączenia tarcz znaków z konstrukcją wsporczą.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 szt.(sztuka) wykonanego znaku, na podstawie Dokumentacji Projektowej i obmiaru w terenie.
8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Do odbioru Wykonawca przedstawi deklaracje zgodności uzyskane od dostawców materiałów, wyniki pomiarów i badań z bieŜącej
kontroli materiałów i robót.
8.2. Rodzaje odbiorów
Odbiór oznakowania pionowego obejmuje:
a)
odbiór ostateczny,
b) odbiór pogwarancyjny,
według zasad określonych w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płatność za 1 szt. wykonanego znaku drogowego pionowego naleŜy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót i
zastosowanych materiałów.
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Cena wykonania robót obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
ustawienie konstrukcji wsporczych znaków z ewentualnym wykonaniem fundamentów,
zamocowanie tarcz znaków drogowych zgodnie z Dokumentacją Projektową i n/n SST,
przeprowadzenie badań kontrolnych, wymaganych w n/n SST,
uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.
10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
1.
PN-B-03020
2.
PN-EN 206-1
3.
PN-EN 10210-1
4.

PN-EN 10210-2

5.

PN-EN 10224

6.
7.
8.

PN-H-74220
PN-EN 1179
PN-EN 10025-1

9.

PN-EN 10025-2

10.

PN-EN 10025-3

11.

PN-EN 10025-4

12.
13.
14.
15.

PN-EN 10083-1
PN-H-84023-07
PN-EN 10084
PN-EN 10327

16.
17.
18.

PN-H-93010
PN-EN ISO 7089
PN-EN ISO 898-1

19.

PN-EN ISO 898-6

20.

PN-EN 20898-2

21.
22.

PN-S-02205
BN-89/1076/02

23.
24.

PN-EN 12899-1
PN-EN/10142+A1

25.
26.
27.

PN-EN 485-1
PN-EN 485-2
PN-EN 485-3

28.

PN-EN 485-4

29.
30.

PN-EN 60598-2
PN-EN 60529

Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych. Część 1: Warunki techniczne dostawy.
Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych. Część 2: Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne.
Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów wodnych. Warunki
techniczne dostawy.
Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia.
Cynk i stopy cynku. Cynk pierwotny.
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 1: Ogólne warunki techniczne
dostawy.
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 2: Warunki techniczne dostawy
stali konstrukcyjnych niestopowych.
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 3: Warunki techniczne dostawy
spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po normalizowaniu lub walcowaniu
normalizującym.
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 4: Warunki techniczne dostawy
spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po walcowaniu termomechanicznym.
Stale do ulepszania cieplnego. Część 1: Ogólne warunki techniczne dostawy.
Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.
Stale do nawęglania. Warunki techniczne dostawy.
Taśmy i blachy ze stali niskowęglowych powlekane ogniowo w sposób ciągły do obróbki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.
Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco.
Podkładki okrągłe. Szereg normalny. Klasa dokładności A.
Własności mechaniczne części złącznych wykonanych ze stali węglowej oraz stopowej. Część 1:
Śruby i śruby dwustronne o określonych klasach własności. Gwint zwykły i drobnozwojny.
Własności mechaniczne części złącznych. Część 6: Nakrętki z określoną wartością obciąŜenia
próbnego. Gwint drobnozwojny
Własności mechaniczne części złącznych. Nakrętki z określonym obciąŜeniem próbnym. Gwint
zwykły.
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
stalowych, staliwnych i Ŝeliwnych. Wymagania ogólne.
Stałe pionowe znaki drogowe. Część 1: znaki stałe.
Stal niskowęglowa. Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do
obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.
Aluminium i stopy aluminium. Blachy, taśmy i płyty. Warunki techniczne kontroli i dostawy.
Aluminium i stopy aluminium. Blachy, taśmy i płyty. Część 2: Właściwości mechaniczne.
Aluminium i stopy aluminium. Blachy, taśmy i płyty. Część 3: Dopuszczalne odchyłki wymiarów i
kształtu wyrobów walcowanych na gorąco.
Aluminium i stopy aluminium. Blachy, taśmy i płyty. Tolerancje kształtu i wymiarów wyrobów
walcowanych na zimno.
Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. Oprawy oświetleniowe drogowe.
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
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10.2.

Inne dokumenty

31.

Dz.U. RP Załącznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. -Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i
sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drodze
32. System dopuszczania do stosowania pionowych znaków drogowych (Opracowanie: Transprojekt - Warszawa, 1994 r.
Projekt).
33. Stałe odblaskowe znaki drogowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego U3, U4, U6, U7, U8, U9, U20, U21, U26, U27
oraz znaki dodatkowe AT, BT, R i W - zalecenia IBDiM do udzielania aprobat technicznych NR/2005-03-009, Warszawa,
2005 r.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-08.01.01
KRAWĘśNIKI BETONOWE
1.

WSTĘP

1.1.
Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru krawęŜników betonowych
w ramach budowy nawierzchni jezdni i chodników ul. Jodłowej w m. Sokółka wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną.
1.2.
Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.
Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą robót związanych z ustawieniem krawęŜników betonowych
i obejmują:
- ustawienie krawęŜników betonowych wystających 15×30 cm na ławie betonowej z oporem na podsypce cementowo-piaskowej.
Lokalizacja krawęŜników zgodnie z Dokumentacją Projektową.
1.4.
1.4.1.

Określenia podstawowe
KrawęŜnik betonowy - prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielania powierzchni znajdujących się na tym samym
poziomie lub na róŜnych poziomach, stosowany:
- w celu ograniczania albo wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej;
- jako kanały odpływowe, oddzielnie lub w połączeniu z innymi krawęŜnikami;
- jako oddzielenie pomiędzy powierzchniami poddanymi róŜnym rodzajom ruchu drogowego.
1.4.2. Ława - warstwa nośna słuŜąca do umocnienia krawęŜnika oraz przenosząca obciąŜenie krawęŜnika na grunt.
1.4.3. Podsypka - warstwa wyrównawcza ułoŜona bezpośrednio na podłoŜu ziemnym lub ławie.
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00
„Wymagania ogólne”.
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.

MATERIAŁY

2.1.
Wymagania ogólne dotyczące materiałów
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.2.
Materiały do wykonania krawęŜników
Materiałami stosowanymi przy ustawianiu krawęŜników zgodnie z zasadami n/n SST są:
2.2.1. KrawęŜniki betonowe
KrawęŜniki betonowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1340 [10].
Nasiąkliwość wg PN-EN 1340 [10] nie powinna być większa niŜ 5 %.
Odporność na zamraŜanie/rozmraŜanie z udziałem soli odladzających zgodnie z PN-EN 1340 [10] ≤ 1,0 kg/m2 przy czym Ŝaden
pojedynczy wynik nie powinien być większy od 1,5 kg/m2.
Wartość charakterystycznej wytrzymałości na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [10] nie powinna być mniejsza od 5,0 MPa.
Ścieralność na szerokiej tarczy ściernej według PN-EN 1340 [10] nie powinna przekraczać 20 mm /przy badaniu wykonywanym
zgodnie z metodą z załącznika G/ lub 18000mm3/5000mm2 /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metodą alternatywną na tarczy
Böhmego opisaną w załączniku H/.
2.2.1.1. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawęŜników
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawęŜników betonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [10] powinny wynosić:
długość:
± 1% z dokładnością do milimetra, nie mniej niŜ 4 mm i nie więcej niŜ 10 mm.
Inne wymiary z wyjątkiem promienia:
dla powierzchni: ± 3% z dokładnością do milimetra, nie mniej niŜ 3 mm i nie więcej niŜ 5 mm.
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dla innych części: ± 5% z dokładnością do milimetra, nie mniej niŜ 3 mm i nie więcej niŜ 10 mm.
RóŜnica pomiędzy wynikami pomiarów tego samego wymiaru krawęŜnika nie powinna przekraczać 5 mm.
Dla powierzchni określonych jako płaskie i dla krawędzi określonych jako proste dopuszczalne odchyłki od płaskości i prostoliniowości
podano w tablicy 1.
Tablica 1. Dopuszczalne odchyłki płaskości i prostoliniowości
Długość pomiarowa
mm
300
400
500
800

Dopuszczalna odchyłka płaskości
i prostoliniowości
mm
± 1,5
± 2,0
± 2,5
± 4,0

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1340 [10] w zakresie aspektów wizualnych
2.2.1.2.1. Wygląd
Powierzchnia krawęŜników oceniana zgodnie z załącznikiem J nie powinna wykazywać defektów, takich jak rysy lub odpryski.
W krawęŜnikach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie z załącznikiem J, nie dopuszcza się występowania rozwarstwienia.
UWAGA: Ewentualne wykwity nie mają szkodliwego wpływu na właściwości uŜytkowe krawęŜników i nie są uwaŜane za istotne.
2.2.1.2.2. Tekstura
JeŜeli krawęŜniki produkowane są z powierzchnią o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna być określona przez producenta.
Zgodność elementów ocenianych na podstawie załącznika J powinna być ustalona, o ile nie ma znaczących róŜnic tekstury, przez
porównanie z próbkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcę.
UWAGA: RóŜnice w jednolitości tekstury krawęŜników, które mogą być spowodowane nieuniknionymi zmianami we
właściwościach surowców i warunków twardnienia, nie są uwaŜane za istotne.
2.2.1.2.3. Zabarwienie
W zaleŜności od decyzji producenta barwić moŜna warstwę ścieralną lub cały element.
Jeśli nie ma znaczących róŜnic w zabarwieniu, zgodność elementów ocenianych wg załącznika J powinna być ustalona przez
porównanie z próbkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcę.
UWAGA: RóŜnice w jednolitości zabarwienia krawęŜników, które mogą być spowodowane nieuniknionymi zmianami właściwości
surowców lub warunków dojrzewania betonu, nie są uwaŜane za istotne.
2.2.1.3. Składowanie
KrawęŜniki betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podłoŜu wyrównanym i
odwodnionym z zastosowaniem podkładek i przekładek ułoŜonych w pionie jedna nad drugą.
Wymiary przekroju poprzecznego podkładek i przekładek nie powinny być mniejsze niŜ: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, a długość
przekładek powinna być minimum 5 cm większa niŜ szerokość krawęŜnika.
2.2.2. Beton
Do wykonania ławy naleŜy zastosować beton zwykły C12/15 (B15 - w zakresie wytrzymałości na ściskanie wg normy PN-88/B-06250),
spełniający wymagania PN-EN 206-1 [2].
świr do betonu C12/15 powinien spełniać wymagania normy PN-B-06712 „Kruszywa mineralne do betonu” dla marki 20 w zakresie
cech fizycznych i chemicznych.
2.2.3. Cement
Cement portlandzki do betonu i na podsypkę cementowo-piaskową powinien być marki nie mniejszej niŜ 32,5, odpowiadający
wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5].
Cement uŜyty do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowej do zalania spoin krawęŜników powinien odpowiadać normie PN-EN
197-1 [5].
Składowanie i okres przechowywania powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [8].
2.2.4. Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008 [6].
2.2.5. Piasek
Na podsypkę (mieszanka cementowo-piaskowa) naleŜy stosować piasek spełniający wymagania normy PN-EN 13139 [3], a
zawartość pyłów (ziarn < 0,063 mm) nie powinna przekraczać 5 % jak dla kategorii 2.
Do wypełnienia spoin zaprawą cementowo-piaskową, naleŜy stosować piasek zgodny z PN-EN 13139 [3], przy czym zawartość
pyłów (ziarn < 0,063 mm) nie powinna przekraczać 3 % jak dla kategorii 1.
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3.

SPRZĘT

3.1.
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2.
Sprzęt do ustawienia krawęŜników
Roboty moŜna wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem:
betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo- piaskowej,
wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.
4.

TRANSPORT

4.1.
Wymagania ogólne dotyczące transportu
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2.
Transport materiałów do wykonania krawęŜników
4.2.l. KrawęŜniki
KrawęŜniki moŜna przewozić środkami transportu po osiągnięciu wytrzymałości minimum 0,7 średniej wytrzymałości badanej serii
próbek.
KrawęŜniki na środkach transportowych naleŜy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Powinny one być
zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu, górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany
środka transportu więcej niŜ 1/3 wysokości tej warstwy.
4.2.2. Mieszanka betonowa
Ze względu na wykonywanie betonu o konsystencji wilgotnej moŜe on być transportowany samochodami wywrotkami z wytwórni z
zapewnieniem utrzymywania właściwej konsystencji.
4.2.3. Cement
Transport cementu powinien odbywać się w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [8].
4.2.4. Piasek naturalny
Transport kruszywa powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.
Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniające wszystkie warunki w
jakich będą wykonywane roboty związane z ustawianiem krawęŜników.
5.2.
Zakres wykonywanych robót
5.2.1. Wykonanie koryta pod ławy
Wykop koryta pod ławy naleŜy wykonać zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji
szalunku.
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora.
5.2.2. Wykonanie ławy betonowej
Ławy betonowe z oporem naleŜy wykonać z betonu klasy C12/15 w szalowaniu.
Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównany warstwami.
Ława powinna być zagęszczona przez ubicie lub wibrowanie.
5.2.3. Ustawienie krawęŜnika
KrawęŜniki naleŜy ustawiać zgodnie z lokalizacją podaną w Dokumentacji Projektowej na ławach betonowych, na podsypce
cementowo-piaskowej grubości 5 cm.
W przypadku regulacji pionowej krawęŜników ławę betonową po usunięciu prefabrykatu naleŜy oczyścić z luźnego materiału, a
następnie uzupełnić betonem w szalunku do wymaganej niwelety.
Tylna ścianka krawęŜnika powinna być po ustawieniu krawęŜnika obsypana piaskiem, Ŝwirem, tłuczniem lub miejscowym ubitym
gruntem przepuszczalnym.
Na łukach moŜna ustawiać krawęŜniki łukowe lub krótkie, odpowiednio docięte. Łuki o promieniu powyŜej 15 m moŜna wykonać z
krawęŜników ulicznych prostych.
Światło krawęŜników od strony jezdni powinno wynosić 12 cm.
Przy zjazdach na posesje krawęŜnik wtopić do wysokości 4 cm, przy przejściach dla pieszych do 2 cm.
Niweleta podłuŜna krawęŜnika powinna być zgodna z projektowaną niweletą jezdni drogi.
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5.2.4. Wypełnienie spoin
Spoiny krawęŜników nie powinny przekraczać 1 cm. Spoiny krawęŜników naleŜy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową,
przygotowaną w stosunku 1:2.
Spoiny przed wypełnieniem naleŜy oczyścić i zmyć wodą.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.
Zasady ogólne kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2.
Kontrola przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od dostawców materiałów deklaracje zgodności (aprobaty
techniczne) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w
celu akceptacji materiałów, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2 niniejszej SST.
6.3.
Kontrola w czasie wykonywania robót
W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić doraźne kontrole wszystkich asortymentów robót, składających się
na ogólny element.
Kontrola obejmować powinna zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n
SST oraz w zakresie badań i tolerancji wykonania robót podanych w pkt. 6.4.
Częstotliwość kontroli powinna być uzaleŜniona od potrzeb gwarantujących wykonanie robót zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej
jednak niŜ przed upływem kaŜdego dnia roboczego.
6.4.
Kontrola po wykonaniu robót
6.4.1. Sprawdzenie ław fundamentowych
6.4.1.1. Sprawdzenie wytrzymałości gwarantowanej betonu ławy
Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie naleŜy wykonać zgodnie z PN-EN 12390-3 [11].
6.4.1.2. Sprawdzenie profilu podłuŜnego górnej powierzchni ław z Dokumentacją Projektową
Profil podłuŜny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą.
Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na kaŜde 100 m ławy.
Sprawdzenie rzędnych niwelety naleŜy wykonać za pomocą niwelatora.
6.4.1.3. Sprawdzenie wymiarów ław z Dokumentacją Projektową
Wymiary ław naleŜy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na kaŜde 100 m ławy.
Tolerancje wymiarów wynoszą:
dla wysokości
± 10 % wysokości projektowanej,
dla szerokości ławy
± 20 % szerokości projektowanej.
6.4.1.4. Sprawdzenie równości górnej powierzchni ławy
Równość górnej powierzchni ławy naleŜy sprawdzać przez połoŜenie w dwóch punktach, na kaŜde 100 m ławy, czterometrowej łaty.
Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłoŜoną łatą nie moŜe przekraczać 1 cm.
6 4.1.5. Sprawdzenie odchylenia linii ławy od projektowanego kierunku
Dopuszczalne odchylenie linii ławy od projektowanego kierunku nie moŜe przekraczać ± 2 cm na 100 m wykonanej ławy.
6.4.2. Sprawdzenie ustawienia krawęŜników
6.4.2.1. Dopuszczalne odchylenie linii krawęŜnika w planie
Dopuszczalne odchylenie linii krawęŜnika w planie od linii projektowanej moŜe wynosić ± 1 cm na kaŜde 100 m ustawienia
krawęŜnika.
6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety krawęŜników
Dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawęŜnika od niwelety projektowanej moŜe wynosić ± 1 cm na kaŜde 100 m
badanego niwelacją ciągu krawęŜnika.
6.4.2.3. Równość górnej powierzchni krawęŜników
Równość górnej powierzchni krawęŜników naleŜy sprawdzać przez przyłoŜenie w dwóch punktach na kaŜde 100 m krawęŜnika, 3metrowej łaty.
Prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawęŜnika i przyłoŜoną łatą nie moŜe przekraczać 1 cm.
6.4.2.4. Dokładność wypełnienia spoin
Dokładność wypełnienia spoin naleŜy badać na kaŜdych 10 metrach ustawionego krawęŜnika.
Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.
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7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 metr (m) ustawionego krawęŜnika betonowego.
8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie zaświadczenia o jakości materiałów, wyniki pomiarów i badań z bieŜącej kontroli
materiałów i robót.
8.2. Rodzaje odbiorów
Roboty objęte niniejszą SST podlegają następującym odbiorom:
a)
odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu (ława betonowa, podsypka),
b) odbiór ostateczny (wszystkie elementy robót objętych n/n SST)
c)
odbiór pogwarancyjny,
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płatność za 1 m krawęŜnika naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na podstawie wyników
pomiarów i badań laboratoryjnych.
Cena wykonania robót obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów podstawowych i pomocniczych,
wykonanie szalunku ławy fundamentowej,
dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej,
przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej,
ustawienie krawęŜników,
przygotowanie zaprawy cementowej i wypełnienie nią spoin,
zasypanie zewnętrznej ściany krawęŜnika gruntem i ubicie,
przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych.
10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Normy
PN-B-06050
PN-EN 206-1
PN-EN 13139
PN-EN 12620
PN-EN 197-1
PN-EN 1008

7.
8.
9.
10.
11.

PN-N-03010
BN-88/6731-08
PN-EN 45014
PN-EN 1340
PN-EN 12390-3

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
Kruszywa do zaprawy.
Kruszywa do betonu.
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego uŜytku.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki.
Cement. Transport i przechowywanie.
Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez dostawców.
KrawęŜniki betonowe. Wymagania i metody badań.
Badania betonu. Część 3. Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-08.02.02
CHODNIKI Z KOSTEK BRUKOWYCH BETONOWYCH
1.

WSTĘP

1.1.
Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
wykonaniem chodników z kostek brukowych betonowych w ramach budowy nawierzchni jezdni i chodników ul. Jodłowej w m.
Sokółka wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną.
1.2.
Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.
Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania nawierzchni chodników z betonowej kostki
brukowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm.
Dokładna lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej.
1.4.
1.4.1.

Określenia podstawowe
Betonowa kostka brukowa - prefabrykat betonowy, stosowany jako materiał nawierzchni, który spełnia
następujące warunki:
- w odległości 50 mm od kaŜdej krawędzi, Ŝaden przekrój poprzeczny nie powinien wykazywać wymiaru poziomego
mniejszego niŜ 50 mm;
- całkowita długość kostki podzielona przez jej grubość powinna być mniejsza lub równa cztery.
UWAGA: Tych dwóch wymagań nie stosuje się do elementów uzupełniających.
1.4.2.
Element uzupełniający - cały element, lub część kostki, który jest stosowany do uzupełnienia i umoŜliwia uzyskanie
obszaru całkowicie wybrukowanego.
1.4.3. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek z kamienia lub z innego
materiału.
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00
“Wymagania ogólne”.
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2.

MATERIAŁY

2.1.
Wymagania ogólne dotyczące materiałów
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.2.
Materiały do wykonania robót
Materiałami stosowanymi przy budowie chodników z kostki brukowej betonowej, zgodnie z zasadami n/n Szczegółowej
Specyfikacji Technicznej są:
2.2.1. Betonowa kostka brukowa
Betonowe kostki brukowe powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 1338 [1].
Nasiąkliwość wg PN-EN 1338 [1] nie powinna być większa niŜ 5 %.
Odporność na zamraŜanie/rozmraŜanie z udziałem soli odladzających zgodnie z PN-EN 1338 [1] ≤ 1,0 kg/m2 przy czym Ŝaden
pojedynczy wynik nie powinien być większy od 1,5 kg/m2.
Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu nie powinna być mniejsza niŜ 3,6 MPa. śaden pojedynczy
wynik nie powinien być mniejszy niŜ 2,9 MPa i nie powinien wykazywać obciąŜenia niszczącego mniejszego niŜ 250 N/mm
długości rozłupania.
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Ścieralność na szerokiej tarczy ściernej według PN-EN 1338 [1] nie powinna przekraczać 20 mm /przy badaniu wykonywanym
zgodnie z metodą z załącznika G/ lub 18000mm3/5000mm2 /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metodą alternatywną opisaną w
załączniku H/.
2.2.1.1. Dopuszczalne odchyłki wymiarów betonowych kostek brukowych
Dopuszczalne odchyłki wymiarów betonowych kostek brukowych zgodnie z PN-EN 1338 [1] powinny wynosić:
- dla długości i szerokości ± 2 mm
- dla grubości ± 3 mm
RóŜnica pomiędzy dwoma pomiarami grubości tej samej kostki nie powinna przekraczać 3 mm.
W przypadku kostek brukowych o kształcie nieprostokątnym, odchyłki stosowane dla innych wymiarów powinny być deklarowane
przez producenta.
Maksymalna dopuszczalna róŜnica pomiędzy pomiarami dwóch przekątnych prostokątnej kostki, której długość przekątnych
przekracza 300 mm wynosi ± 3 mm.
Dla kostek brukowych o wymiarach maksymalnych przekraczających 300 mm, odchyłki od płaskości i pofalowania podane w tabeli
nr 1 naleŜy stosować dla górnej powierzchni, którą zaprojektowano jako płaską. O ile nie przewidziano, aby górna powierzchnia była
płaska, producent powinien dostarczyć informacje dotyczące dopuszczalnych odchyłek.
Tablica 1. Odchyłki płaskości i pofalowania
Długość pomiarowa
mm
300
400

Maksymalna wypukłość
mm
1,5
2,0

Maksymalna wklęsłość
mm
1,0
1,5

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1338 [1] w zakresie aspektów wizualnych
2.2.1.2.1. Wygląd
Górna powierzchnia betonowych kostek brukowych oceniana zgodnie z załącznikiem J nie powinna wykazywać wad, takich jak rysy
lub odpryski.
W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocenianych zgodnie z załącznikiem J, nie dopuszcza się występowania
rozwarstwienia (rozdzielenia) między warstwami.
UWAGA: Ewentualne wykwity nie mają szkodliwego wpływu na właściwości uŜytkowe kostek brukowych i nie są uwaŜane za
istotne.
2.2.1.2.2. Tekstura
JeŜeli kostki brukowe produkowane są z powierzchnią o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna być opisana przez producenta.
Jeśli nie ma znaczących róŜnic w teksturze, zgodność elementów ocenianych zgodnie z załącznikiem J, powinna być ustalona przez
porównanie z próbkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcę.
UWAGA: RóŜnice w jednolitości tekstury kostek brukowych, które mogą być spowodowane nieuniknionymi zmianami we
właściwościach surowców i warunków twardnienia, nie są uwaŜane za istotne.
2.2.1.2.3. Zabarwienie
W zaleŜności od decyzji producenta, barwiona moŜe być warstwa ścieralna lub cały element.
Jeśli nie ma znaczących róŜnic w zabarwieniu, zgodność elementów ocenianych wg załącznika J, powinna być ustalona przez
porównanie z próbkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcę.
UWAGA: RóŜnice w jednolitości zabarwienia kostek brukowych, które mogą być spowodowane nieuniknionymi zmianami
właściwości surowców lub przez zmianę warunków twardnienia, nie są uwaŜane za istotne.
Kolor kostek zastosowanych do wykonania chodników powinien być zgodny z zaleceniami Inwestora.
2.2.2. Kruszywo
Piasek naturalny o uziarnieniu 0/2 mm, uŜyty do podsypki powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13139 [3].
Zawartość pyłów w zastosowanym kruszywie nie powinna przekraczać 5 % /kategoria 2/.
Piaski nie powinny posiadać składników organicznych.
2.2.3. Woda
Woda stosowana do podsypki powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008 [4].
3.

SPRZĘT

3.1.
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
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3.2.
Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej powinien wykazać się moŜliwością korzystania
z następującego sprzętu:
- wibratorów płytowych z osłoną z tworzywa sztucznego, do ubijania ułoŜonej kostki,
- innego drobnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
4.

TRANSPORT

4.1.
Wymagania ogólne dotyczące transportu
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2.
Transport materiałów
4.2.1. Kostki brukowe betonowe
Kostki betonowe mogą być przewoŜone po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 średniej wartości wytrzymałości badanej serii
próbek.
4.2.2. Kruszywo
Transport kruszywa powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
4.2.3. Woda
Woda moŜe być pobierana z wodociągu lub dostarczana przewoźnymi zbiornikami wody (cysternami).
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.
Ogólne zasady wykonywania robót
Zasady ogólne wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniające warunki w
jakich prowadzone będą roboty przy wykonywaniu chodników.
5.2.
Wykonanie chodnika
5.2.1. Koryto
Koryto wykonane w podłoŜu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłuŜnymi i poprzecznymi oraz
zagęszczone.
Wskaźnik zagęszczenia podłoŜa wg BN-77/8931-12 [6] nie moŜe być mniejszy od 0,97.
Dopuszczalne tolerancje dla wykonanego koryta: głębokość ± 2 cm, szerokość ± 2 cm.
Dopuszczalne odchylenie od projektowanego spadku nie powinno przekraczać ± 0,5 %.
5.2.2. Podsypka
Podsypkę naleŜy wykonać jako piaskową z piasku średnioziarnistego lub gruboziarnistego.
Grubość podsypki po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinna wynosić 5 cm.
5.2.3. Układanie kostki brukowej betonowej
Kostkę naleŜy układać na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły 2÷3 mm. Kostkę naleŜy układać ok. 1,5
cm wyŜej od projektowanej niwelety, gdyŜ w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.
Po ułoŜeniu kostki, szczeliny naleŜy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułoŜonych kostek przy uŜyciu szczotek
ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.
Do ubijania ułoŜonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie prowadzi się od brzegów w kierunku do środka powierzchni i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Po
wibracji naleŜy uzupełnić szczeliny i zamieść nawierzchnię.
Spoiny pomiędzy kostkami po oczyszczeniu powinny być zgodnie z dokumentacją projektową wypełnione drobnym ostrym
piaskiem na pełną grubość kostki.
Kostki brukowe betonowe naleŜy układać z zachowaniem projektowanych podłuŜnych i poprzecznych pochyleń nawierzchni.
Przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego kostki odpowiednio docięte naleŜy układać w jednym poziomie.
Nawierzchnie, których spoiny wypełnione są piaskiem moŜna oddać do uŜytku bezpośrednio po wykonaniu.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
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6.2.
Kontrola przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od dostawców materiałów aprobaty techniczne oraz wykonać
badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji
materiałów, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2. n/n SST.
6.3.
Kontrola w czasie robót
W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić doraźne kontrole wszystkich asortymentów robót, składających się
na ogólny element.
Kontrola obejmować powinna zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n
SST oraz w zakresie badań i tolerancji wykonania robót podanych w pkt. 6.5.
Częstotliwość kontroli powinna być uzaleŜniona od potrzeb gwarantujących wykonanie robót zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej
jednak niŜ przed upływem kaŜdego dnia roboczego.
6.4.
Badania i pomiary po wykonaniu robót
Po wykonaniu robót naleŜy sprawdzić:
a)
konstrukcję chodnika,
b) równość nawierzchni,
c)
profil poprzeczny,
d) równoległość spoin,
e)
szerokość i wypełnienie spoin.
6.5.
Przeprowadzenie badań
Zaleca się, aby pomiary cech wymienionych w pkt. 6.4. były przeprowadzone nie rzadziej niŜ 2 razy na 400 m2 nawierzchni chodnika
i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.
6.5.1. Ustalenie jakości materiałów
Ustalenia jakości uŜytych materiałów naleŜy dokonać przez pełne sprawdzenie wyników badań laboratoryjnych materiałów uŜytych
do budowy chodnika zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2 n/n SST.
6.5.2. Sprawdzenie jakości wykonania chodnika
6.5.2.1. Sprawdzenie konstrukcji chodnika
Sprawdzenie konstrukcji chodnika naleŜy przeprowadzić w następujący sposób:
Na wybranym losowo odcinku chodnika naleŜy zdjąć 2 kostki brukowe w dowolnym miejscu i zmierzyć grubość podsypki
oraz sprawdzić układ kostek.
6.5.2.2. Sprawdzenie równości chodnika
Dopuszczalny prześwit pod łatą 4-metrową nie powinien przekraczać 1,0 cm.
6.5.2.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego naleŜy przeprowadzać za pomocą szablonu z poziomicą.
Dopuszczalne odchylenia od przyjętego profilu wynoszą ± 0,3%.
6.5.2.4. Sprawdzenie równoległości spoin
Sprawdzenie równoległości spoin naleŜy przeprowadzać za pomocą dwóch sznurów napiętych wzdłuŜ spoin i przymiaru z
podziałką milimetrową.
Dopuszczalne odchylenie od równości spoin wynosi ± 1,0 cm na długości chodnika do 10 m.
6.5.2.5. Sprawdzenie szerokości i wypełnienia spoin
Sprawdzenie szerokości i wypełnienia spoin naleŜy przeprowadzać przez wydłubanie spoin na długości około 10 cm i
zmierzenie ich szerokości oraz wypełnienia.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika zgodnie z Dokumentacją Projektową i pomiarem w
terenie.
8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1.
Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
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8.2.
Rodzaje odbiorów
Odbiór chodników z kostki brukowej obejmuje:
a)
odbiór ostateczny,
b) odbiór pogwarancyjny
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00.
9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płatność za 1 m2 (metr kwadratowy) chodnika naleŜy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości wykonanych robót oraz
wbudowanych materiałów w oparciu o wyniki pomiarów i badań.
Cena wykonania robót obejmuje:
roboty pomiarowe i przygotowawcze,
oznakowanie robót,
dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta,
wykonanie podsypki,
ułoŜenie kostek brukowych wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin,
przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych.
10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.
1.
2.
3.
4.

Normy
PN-EN 1338
PN-EN 206-1
PN-EN 13139
PN-EN 1008

5.
6.

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

Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań.
Beton. Część 1:Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
Kruszywa do zaprawy.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-08.03.01
OBRZEśA BETONOWE
1.

WSTĘP

1.1.
Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
ustawieniem obrzeŜy betonowych w ramach budowy nawierzchni jezdni i chodników ul. Jodłowej w m. Sokółka wraz z
towarzyszącą infrastrukturą techniczną.
1.2.
Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.
Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą ustawienia obrzeŜy betonowych 20x6 cm /przy chodnikach/
oraz 30x8 cm /obramowanie nawierzchni zjazdów/ na podsypce piaskowej gr. 5 cm, zlokalizowanym na terenie objętym zakresem
jak w pkt. 1.1 n/n SST.
1.4.
1.4.1.

Określenia podstawowe
ObrzeŜa betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne
od terenów nie przeznaczonych dla komunikacji.
1.4.2. Podsypka - warstwa wyrównawcza ułoŜona bezpośrednio na podłoŜu ziemnym lub ławie.
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00
„Wymagania ogólne”.
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.

MATERIAŁY

2.1.
Wymagania ogólne dotyczące materiałów
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.2.
Materiały do wykonania obrzeŜy betonowych
Materiałami stosowanymi przy ustawieniu obrzeŜy betonowych zgodnie z zasadami n/n SST są:
2.2.1. ObrzeŜa betonowe
ObrzeŜa betonowe z betonu klasy C25/30 (B30), powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1340 [6].
Nasiąkliwość wg PN-EN 1340 [6] nie powinna być większa niŜ 5 %.
Odporność na zamraŜanie/rozmraŜanie z udziałem soli odladzających zgodnie z PN-EN 1340 [6] ≤ 1,0 kg/m2 przy czym Ŝaden
pojedynczy wynik nie powinien być większy od 1,5 kg/m2.
Wartość charakterystycznej wytrzymałości na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [6] nie powinna być mniejsza od 5,0 MPa.
Ścieralność na szerokiej tarczy ściernej według PN-EN 1340 [6] nie powinna przekraczać 20 mm /przy badaniu wykonywanym zgodnie z
metodą z załącznika G/ lub 18000mm3/5000mm2 /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metodą alternatywną na tarczy Böhmego opisaną
w załączniku H/.
2.2.1.1. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy betonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [6] powinny wynosić:
długość:
± 1% z dokładnością do milimetra, nie mniej niŜ 4 mm i nie więcej niŜ 10 mm.
Inne wymiary z wyjątkiem promienia:
dla powierzchni: ± 3% z dokładnością do milimetra, nie mniej niŜ 3 mm i nie więcej niŜ 5 mm.
dla innych części: ± 5% z dokładnością do milimetra, nie mniej niŜ 3 mm i nie więcej niŜ 10 mm.
RóŜnica pomiędzy wynikami pomiarów tego samego wymiaru obrzeŜa nie powinna przekraczać 5 mm.
Dla powierzchni określonych jako płaskie i dla krawędzi określonych jako proste dopuszczalne odchyłki od płaskości i prostoliniowości
podano w tablicy 1.
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Tablica 1. Dopuszczalne odchyłki płaskości i prostoliniowości
Długość pomiarowa
mm
300
400
500
800

Dopuszczalna odchyłka płaskości
i prostoliniowości
mm
± 1,5
± 2,0
± 2,5
± 4,0

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1340 [6] w zakresie aspektów wizualnych
2.2.1.2.1. Wygląd
Powierzchnia obrzeŜy oceniana zgodnie z załącznikiem J nie powinna wykazywać defektów, takich jak rysy lub odpryski.
W obrzeŜach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie z załącznikiem J, nie dopuszcza się występowania rozwarstwienia.
UWAGA: Ewentualne wykwity nie mają szkodliwego wpływu na właściwości uŜytkowe obrzeŜy i nie są uwaŜane za istotne.
2.2.1.2.2. Tekstura
JeŜeli obrzeŜa produkowane są z powierzchnią o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna być określona przez producenta.
Zgodność elementów ocenianych na podstawie załącznika J powinna być ustalona, o ile nie ma znaczących róŜnic tekstury, przez
porównanie z próbkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcę.
UWAGA: RóŜnice w jednolitości tekstury obrzeŜy, które mogą być spowodowane nieuniknionymi zmianami we właściwościach
surowców i warunków twardnienia, nie są uwaŜane za istotne.
2.2.1.2.3. Zabarwienie
W zaleŜności od decyzji producenta barwić moŜna warstwę ścieralną lub cały element.
Jeśli nie ma znaczących róŜnic w zabarwieniu, zgodność elementów ocenianych wg załącznika J powinna być ustalona przez
porównanie z próbkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcę.
UWAGA: RóŜnice w jednolitości zabarwienia obrzeŜy, które mogą być spowodowane nieuniknionymi zmianami właściwości
surowców lub warunków dojrzewania betonu, nie są uwaŜane za istotne.
2.2.1.3. Składowanie
ObrzeŜa betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podłoŜu wyrównanym i odwodnionym z
zastosowaniem podkładek i przekładek ułoŜonych w pionie jedna nad drugą.
Wymiary przekroju poprzecznego podkładek i przekładek nie powinny być mniejsze niŜ: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, a długość
przekładek powinna być minimum 5 cm większa niŜ szerokość obrzeŜa.
2.2.2. Piasek naturalny
Piasek naturalny o uziarnieniu 0/2 mm, uŜyty do podsypki powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13139 [3].
Zawartość pyłów w zastosowanym kruszywie nie powinna przekraczać 5 % /kategoria 2/.
Piasek nie powinien posiadać składników organicznych.
2.2.3. Woda
Woda stosowana do podsypki powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008 [4].
3.

SPRZĘT

3.1
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2.
Sprzęt do ustawiania obrzeŜy
Roboty moŜna wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu pomocniczego.
4.

TRANSPORT

4.1.
Wymagania ogólne dotyczące transportu
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2.
Transport materiałów do wykonania obrzeŜy
4.2.1 ObrzeŜa betonowe
ObrzeŜa moŜna przewozić środkami transportu po osiągnięciu wytrzymałości minimum 0,7 średniej wytrzymałości badanej serii
próbek. ObrzeŜa na środkach transportowych naleŜy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Powinny one być
zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu, górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany
środka transportu więcej niŜ 1/3 wysokości tej warstwy.
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4.2.2. Piasek naturalny
Transport kruszywa powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
4.2.3. Woda
Woda moŜe być pobierana z wodociągu lub dostarczana przewoźnymi zbiornikami wody (cysternami).
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.
Zasady ogólne wykonywania robót
Zasady ogólne wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniające warunki w
jakich wykonywane będą roboty związane z ustawianiem obrzeŜy betonowych.
5.2.
Zakres wykonywanych robót
5.2.1. Wykonanie koryta
Wykop koryta pod ławy wykonywać naleŜy zgodnie z PN-B-06050 [1].
5.2.2. Podsypka
Podsypkę o grubości 5 cm po zagęszczeniu, naleŜy wykonać z warstwy piasku średnio- lub gruboziarnistego.
5.2.3. Ustawienie obrzeŜy
ObrzeŜa naleŜy ustawić na podsypce piaskowej wykonanej zgodnie z pkt. 5.2.2.
Tylna ścianka obrzeŜy od strony terenu powinna być obsypana piaskiem, Ŝwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Materiał,
którym zostanie obsypana tylna ścianka obrzeŜa naleŜy ubić.
Na łukach moŜna ustawiać obrzeŜa łukowe lub krótkie obrzeŜa odpowiednio docięte. Łuki o promieniu powyŜej 15 m moŜna
wykonać z obrzeŜy prostych.
5.2.3.1. Wysokość obrzeŜa
Wysokość obrzeŜa nad nawierzchnią chodnika, zjazdu powinna być dostosowana do wymagań Dokumentacji Projektowej lub
zaleceń Inspektora Nadzoru.
5.2.3.2. Niweleta obrzeŜa
Niweleta obrzeŜa powinna być zgodna z projektowaną niweletą ciągu komunikacyjnego.
5.2.3.3. Spoiny
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm i powinny zostać wypełnione piaskiem na pełną ich głębokość.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2.
Kontrola przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od dostawców materiałów aprobaty techniczne oraz wykonać badania
materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiałów, zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt. 2. niniejszej SST.
6.3.
Kontrola w czasie wykonywania robót
W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić doraźne kontrole wszystkich asortymentów robót, składających się
na ogólny element.
Kontrola obejmować powinna zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n
SST oraz w zakresie badań i tolerancji wykonania robót podanych w pkt. 6.4.
Częstotliwość kontroli powinna być uzaleŜniona od potrzeb gwarantujących wykonanie robót zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej
jednak niŜ przed upływem kaŜdego dnia roboczego.
6.4.
Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robót
6.4.1. Sprawdzenie jakości materiałów
Sprawdzenie jakości uŜytych materiałów naleŜy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2 n/n SST.
6.4.2. Sprawdzenie ustawienia obrzeŜy
6.4.2.1. Sprawdzenie dopuszczalnego odchylenia linii obrzeŜy w planie
Dopuszczalne odchylenie linii obrzeŜy w planie od linii projektowanej nie powinno wynosić więcej niŜ ± 2 cm na kaŜde 100 m ustawienia
obrzeŜa.
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6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety
Dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny obrzeŜy od niwelety projektowanej moŜe wynosić ± 1 cm na kaŜde 100 m badanego
niwelacją ciągu obrzeŜa.
6.4.2.3. Sprawdzenie górnej powierzchni obrzeŜy
Równość górnej powierzchni obrzeŜy naleŜy sprawdzać przez przyłoŜenie w dwóch punktach na kaŜde 100 m obrzeŜa, 4-metrowej
łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią obrzeŜa i przyłoŜoną łatą nie moŜe przekraczać 12 mm.
6.4.2.4. Sprawdzenie wypełnienia spoin
Sprawdzenie wypełnienia spoin naleŜy badać na kaŜde 10 m ustawionego obrzeŜa. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) ustawionych obrzeŜy betonowych, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w
terenie.
8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaracje zgodności, wyniki pomiarów i badań z bieŜącej kontroli materiałów i
robót.
8.2. Rodzaje odbiorów
Odbiór obrzeŜy obejmuje:
a)
odbiór ostateczny,
b) odbiór pogwarancyjny,
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płatność za 1 m ustawionych obrzeŜy naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na podstawie
wyników pomiarów i badań laboratoryjnych.
Cena wykonania robót obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
dostarczenie materiałów,
wykonanie koryta,
przygotowanie i rozścielenie podsypki piaskowej,
ustawienie obrzeŜy,
wypełnienie spoin piaskiem,
obsypanie zewnętrznej ściany obrzeŜy gruntem wraz z jego ubiciem,
przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych.
10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.
1.
2.
3.
4.

Normy
PN-B-06050
PN-EN 206-1
PN-EN 13139
PN-EN 1008

5.
6.
7.

PN-N-03010
PN-EN 1340
PN/EN 45014
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Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
Beton. Część 1:Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
Kruszywa do zaprawy.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki.
KrawęŜniki betonowe. Wymagania i metody badań.
Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez dostawców.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-09.01.01
ZIELEŃ DROGOWA
1.

WSTĘP

1.1.
Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
załoŜeniem terenów zielonych w ramach budowy nawierzchni jezdni i chodników ul. Jodłowej w m. Sokółka wraz z towarzyszącą
infrastrukturą techniczną.
1.2.
Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.
Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z :
- zakładaniem i pielęgnacją trawników.
Lokalizacja robót wg Dokumentacji Projektowej.
1.4.
Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST
D.M.00.00.00 “Wymagania ogólne”.
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.

MATERIAŁY

2.1.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.2.
Nasiona traw
Wybór gatunków traw naleŜy dopasować do warunków miejscowych, a więc do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.
Do obsiania trawników naleŜy uŜyć nasion uniwersalnej mieszanki traw o gwarantowanej jakości.
3.

SPRZĘT

3.1.
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2.
Sprzęt do wykonania robót
Do wykonania robót naleŜy stosować następujący sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
do uprawy gleby - glebogryzarka, pługi, kultywatory, brony,
sprzęt do zakładania trawników - wał kolczatka oraz wał gładki,
do pielęgnacji trawników - kosiarki mechaniczne do koszenia.
4.

TRANSPORT

4.1.
Wymagania ogólne dotyczące transportu
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2.
Transport materiałów
Transport materiałów do zieleni drogowej moŜe być dowolny pod warunkiem, Ŝe nie uszkodzi, ani teŜ nie pogorszy jakości
transportowanych materiałów.
Nasiona traw powinny być transportowane w warunkach zabezpieczających je przed zamoknięciem oraz obniŜeniem ich wartości
siewnej.
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5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.
Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniające warunki w
jakich będą zakładane trawniki.
5.2.
Trawniki
5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:
teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń oraz wyrównany i splantowany,
powierzchnia trawnika, zieleńca powinna być obniŜona w stosunku do krawęŜników i obrzeŜy o 2÷3 cm,
ziemia roślinna /rozłoŜona warstwą grubości 5 cm/ powinna być wymieszana z kompostem lub nawozami mineralnymi oraz
starannie wyrównana,
przed siewem nasion trawy ziemię naleŜy wałować wałem gładkim a potem wałem kolczatką lub zagrabić,
siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,
okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,
na terenie płaskim nasiona traw naleŜy wysiewać w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2,
nasiona traw naleŜy przykryć przez wymieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,
po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych
warunków dla podsiąkania wody. JeŜeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, moŜna juŜ nie stosować wału
gładkiego.
5.2.2. Pielęgnacja trawników
NajwaŜniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie :
pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm,
następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczała wysokości 10÷12 cm,
koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach
czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, naleŜy uzaleŜniać od gatunku wysianej trawy,
nawoŜenie w trakcie pielęgnacji - nawóz wysiewany, gdy trawa jest zupełnie sucha, a po wysiewie obficie naleŜy podlać,
w okresie suszy naleŜy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2.
Trawniki
6.2.1. Kontrola w trakcie zakładania trawników
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:
oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,
ilości rozrzuconego kompostu,
prawidłowego uwałowania terenu,
zgodności składu mieszanki traw z wymaganiami,
gęstości zasiewu nasion,
dosiewania powierzchni trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł traw,
prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania,
okresu podlewania, zwłaszcza podczas suszy.
Dopuszcza się odchyłkę dla ilości wysianych nasion traw w kg/1000 m2 - ± 0,5 kg.
6.2.2. Kontrola robót przy odbiorze trawników
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:
prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. “łysin”),
braku obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiarów w terenie jest :
- 1 m2 (metr kwadratowy) dla wykonanych trawników.
8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
8.2. Sposób odbioru robót
Roboty objęte zakresem n/n SST podlegają następującym odbiorom :
a)
odbiorowi robót zanikających lub ulegających zakryciu,
b)
odbiorowi ostatecznemu,
c)
odbiorowi pogwarancyjnemu,
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00.
9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płatność za 1 m2 trawnika naleŜy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań.
Cena wykonania trawnika obejmuje:
roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, rozrzucenie kompostu lub nawozów mineralnych,
zakładanie trawników,
pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawoŜenie, odchwaszczanie.
10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
1. PN-S-02205

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-10.01.05
REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH
1.

WSTĘP

1.1.
Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
regulacją pionową studzienek urządzeń podziemnych w ramach budowy nawierzchni jezdni i chodników ul. Jodłowej w m. Sokółka
wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną.
1.2.
Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.
Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczącej regulacji pionowej studzienek urządzeń
podziemnych obejmują wykonanie pionowej regulacji istniejących naziemnych elementów urządzeń infrastruktury technicznej
(włazy studni kanalizacyjnych, studzienki zaworów wodociągowych i gazowych).
1.4.
Określenia podstawowe
Podstawowe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST
D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.

MATERIAŁY

2.1.
Wymagania ogólne dotyczące materiałów
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.2.
Materiały do wykonania robót
Materiałami do wykonania robót objętych zakresem niniejszej SST są:
- beton ,
- cegła kanalizacyjna,
- zaprawa cementowa.
Do wykonania robót objętych zakresem niniejszej SST moŜna zastosować inne materiały, po wcześniejszym
zaakceptowaniu ich przez Inspektora Nadzoru.
3.

SPRZĘT

3.1.
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2.
Sprzęt do wykonania robót
Roboty związane z pionową regulacją naziemnych elementów urządzeń infrastruktury technicznej naleŜy wykonywać ręcznie
przy zastosowaniu urządzeń pomocniczych np. młotów pneumatycznych i innych zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
4.

TRANSPORT

4.1.
Wymagania ogólne dotyczące transportu
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2.
Transport materiałów
Nie określa się szczególnych wymagań dla transportu materiałów niezbędnych do wykonania robót określonych w niniejszej SST.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.
Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
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D-10.01.05 Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych

5.2.
Pionowa regulacja naziemnych elementów urządzeń infrastruktury technicznej
Regulację naziemnych elementów urządzeń infrastruktury technicznej naleŜy wykonać przy zastosowaniu cegły kanalizacyjnej,
betonu lub innych zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru materiałów, po odsłonięciu regulowanych elementów i ich
demontaŜu, dostosowując wysokość posadowienia /z dokładnością ±5 mm/ do wymaganego poziomu, zgodnego z Dokumentacją
Projektową lub zaleceniami Inspektora Nadzoru.
Po wykonaniu robót teren wokół regulowanych elementów naleŜy doprowadzić do stanu pierwotnego (wyprofilować i zagęścić
zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej lub Inspektora Nadzoru).
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.
Zasady ogólne kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2.
Kontrola jakości robót
6.2.1. Sprawdzenie uŜytych materiałów
Sprawdzenie materiałów następuje poprzez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej.
6.2.2. Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową
Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych i wykonanych robót z Dokumentacją
Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1.
Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00. “Wymagania ogólne”.
7.2.
Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i pomiarem w terenie jest 1 szt. (sztuka)
regulowanych naziemnych elementów urządzeń infrastruktury technicznej.
8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1.
Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00. “Wymagania ogólne”.
8.2.
Sposób odbioru robót
Roboty objęte niniejszą SST obejmują:
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiór ostateczny,
- odbiór pogwarancyjny,
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00. “Wymagania ogólne”.
9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płatność za 1 szt. (sztukę) regulowanego naziemnego elementu urządzeń infrastruktury technicznej naleŜy przyjmować zgodnie z
obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań.
Cena wykonania robót obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- dostarczenie materiałów,
- odsłonięcie i demontaŜ regulowanego elementu,
- pionową regulację regulowanego elementu,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.
Normy
1. PN-EN 206-1
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Beton . Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
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BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z budową zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Sokółka przy ulicy
Jodłowej.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie sieci kanalizacji deszczowej.
W zakres tych robót wchodzą :
• roboty przygotowawcze,
• roboty ziemne,
• roboty montażowe,
• przejścia – pod drogami lokalnymi,
• kontrola jakości
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z odpowiednimi normami i
określeniami.
1.4.1. Kanalizacja – zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich
przeznaczony do odprowadzenia wody deszczowej.
1.4.2. Sieć kanalizacyjna – przedmiotowa sieć kanalizacyjna ma za zadanie odprowadzenie wód
opadowych z nawierzchni do odbiornika.
1.4.3. Przewód kanalizacyjny – rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do odprowadzania wód
opadowych.
1.4.4.. Rura ochronna – rura stalowa dla zabezpieczenia rurociągu kanalizacyjnego przy
skrzyżowaniu z przeszkodami w ich ułożeniu w gruncie.
1.4.5. Rura przeciskowa – rura stalowa dla wykonania przejścia pod przeszkodami bez wykonania
wykopu.
1.4.6. Podpory ślizgowe – podparcia przewodu kanalizacyjnego w rurze ochronnej.
1.4.7. Studzienka kanalizacyjna rewizyjna – studzienka na przewodzie kanalizacyjnym służąca do
eksploatacji sieci kanalizacyjnej.
1.4.8. Średnica nominalna – jest to liczba przyjęta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub
średnicy wewnętrznej rurociągu, odpowiadająca w przybliżeniu wymiarom rzeczywistym wyrażonym
w mm.
1.4.9. Odległość bezpieczna – najmniejsza dopuszczalna odległość mierzona w płaszczyźnie poziomej
pomiędzy obrysem budowli a osią przewodu.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją
Projektową i poleceniami Inżyniera.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Wszystkie materiały użyte do wbudowania na kanalizacji deszczowej ,muszą spełniać
wymagania norm , posiadać aktualne certyfikaty , świadectwa dopuszczenia lub inne dokumenty
świadczące o ich możliwości zastosowania do wykonania kanalizacji deszczowej j i uzyskać
akceptacje Inżyniera.
2.2. Materiały do wykonania inwestycji
Materiały użyte do budowy kanalizacji deszczowej muszą posiadać aprobatę techniczną
COBRTI INSTAL oraz IBDiM
2.2.1. Rury kanalizacji deszczowej grawitacyjnej
Kanalizację należy wykonać z rur PVC spienionych do kanalizacji grawitacyjnej , typ ciężki S o
sztywności obwodowej SN 8 kN/m3 wg PN-EN-ISO 9969 o połączeniach kielichowych z
uszczelkami systemowymi wg PN-EN 13476
2.2.2. Studzienki kanalizacyjne
Wykonawca zastosuje studzienki rewizyjne (kontrolne i połączeniowe) zgodnie z dokumentacją
techniczną, wymogami ST i Inżyniera Kontraktu, oraz zgodnie z warunkami normy: materiały-dla fi
do 1250 mm wg PN-EN 1917 lub aprobaty technicznej dla fi >1250 mm i wykonanie: wg PN-B10729:1999
2.2.2.1 Studzienki rewizyjne
Zastosowane elementy składowe studni o 1200 mm mm łączone na uszczelkę:
• podstawy denne żelbetowe o wysokości 1,0m,gr.15 cm
• kręgi pośrednie żelbetowe o wysokości 0,25 m,0,3 m ,0,5 m ,1,0 m gr ścianki 13,5 ,15cm
• pierścienie dystansowe żelbetowe pod właz o wysokości 6,8,10cm
• płyty pokrywowe żelbetowe systemowe PP do stosowania bez pierścieni odciążających o
wysokości 20,22 cm
Uwaga: Elementy mogą być ze zintegrowaną uszczelką lub systemową montowaną podczas prac
montażowych. W przypadku gdy wykonawca nie ma doświadczenia w montażu uszczelek ,należy
zdecydować się na kręgi ze zintegrowaną uszczelką .
Studzienki wyposażone będą w fabrycznie zainstalowane stopnie złazowe .Na studzienkach
należy zamontować żeliwny właz kanalizacyjny wysokości 10 cm np. Rexel lub równoważny ,
odpowiadający PN-EN 124 klasyD400 .Właz powinien być zaopatrzony w zawias, zatrzask ,
wkładkę amortyzującą.
- zastosowane studnie powinny posiadać aktualną aprobatę techniczną COBRTI „INSTAL” i
IBDiM–Warszawa
Dopuszcza się zastosowanie elementów żelbetowych o innych grubościach i wysokościach ale
spełniające wymagania powyżej.
2.2.2.2. Komora robocza
Komora robocza studzienki powinna być wykonana z:
-kręgów żelbetowych pośrednich zaopatrzonych w zintegrowaną uszczelkę
-podstawy wykonanej z muru z cegły kanalizacyjnej odpowiadającej wymaganiom PN-B12037.
- podstawy żelbetowej z dnem i zintegrowaną uszczelką
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2.2.2.3. Komin włazowy
Uzupełnienie brakującej wysokości nie większej niż 30 cm wykonać za pomocą systemowych
pierścieni żelbetowych .
2.2.2.4 Spocznik ,Kineta
Spoczniki i kinety wykonać jako monolit z betonu hydrotechnicznego B25 .Wzmocnić
preparatem Litorin lub równoważnym wg instrukcji producenta.
2.2.2.5 Włazy kanałowe
Włazy kanałowe należy wykonywać jako włazy żeliwne typu ciężkiego D-400 z zawiasem ,
zatrzaskiem ,wkładką amortyzacyjną odpowiadające wymaganiom PN-EN 124 umieszczane w
korpusie drogi,
2.2.2.6 Stopnie złazowe
Stopnie złazowe żeliwne montowane fabrycznie odpowiadające wymaganiom PN-H-74086 lub
PN-EN
2.2.2.7 Płyty przykrycia studzienki
Płyty żelbetowe PP systemowe stosowane bez pierścienia odciążającego /klasa drogi D/
2.2.2.8 Materiał na fundament, podsypkę
Fundament – ława musi być wykonana ze żwiru – kruszywa o granulacji 16-31,5 mm/z
Radymna lub równoważny/ Podsypka z piasku z grupy G1 .Użyty materiał na podsypkę powinien
odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112.
2.2.3.Wpusty deszczowe żelbetowe
- krąg osadnik o wysokości 0,5 m
-kręgów pośrednich o wysokości 0,3 m, 0,5m
-kręgu z otworem o wysokości 0,5 m z przejściem szczelnym systemowym dla rur PVC
-pierścień kraty ściekowej 117x67x15 cm
-pierścień odciążający 107x50 x25 cm
2.2.4 Wymagania dla studni i wpustów
Wymagania dla betonu / studzienki , wpusty /
-beton wodoszczelny miń. B 45 wg PN-EN 206
-wodoszczelność miń W8
-nasiąkliwość poniżej 6 %
-mrozoodporność F100-150
2.3 Żwir filtracyjny,
Żwir filtracyjny - kruszywo o granulacji 16 –31,5 mm –żwir nie powinien mieć związków siarki w
przeliczeniu na SO3 większej niż 0,2 % masy przy oznaczaniu ich wg. PN-B-06714-28/
2.4. Beton
Beton hydrotechniczny B-25 i B-45 powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 206 4
2.5. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501.
2.6. Składowanie materiałów
2.6.1. Rury kanałowe
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych.
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W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach
drewnianych.
Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia
składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według
poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający
dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.
2.6.2. Kręgi ,wpusty
Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania
wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do
poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów.
2.6.3. Cegła kanalizacyjna
Cegła kanalizacyjna może być składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z
odpowiednimi spadkami umożliwiającymi odprowadzenie wód opadowych. Cegły w miejscu
składowania powinny być ułożone w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość przeliczenia.
Cegły
powinny być ułożone w jednostkach ładunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach. Jednostki
ładunkowe mogą być ułożone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o łącznej wysokości do
3,0 m. Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna wysokość stosów i pryzm nie powinna
przekraczać 2,2 m.
2.6.4. Włazy kanałowe i stopnie
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco.
Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i
odwodniona.
2.6.5.Kruszywo
świr filtracyjny- kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w
sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -S-0.0 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
Żurawi budowlanych samochodowych,
koparki samobieżne podsiębierne o V= 0,4 do V=0,6 m3 z możliwością do pogrążania obudowy
wykopu
spycharek kołowych lub gąsiennicowych,
sprzętu do zagęszczania gruntu,
samochody dostawcze 0,9 t do 10 t
samochody samowyładowcze 5-10 t
pompy do wody zanieczyszczonej BIBO o wydajności 6-35 m3/h
beczkowozów.
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i
warunków wykonywanych robót oraz zaakceptowany przez Inżyniera Kontraktu.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - S- 0.0 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport rur.
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej. Przy
wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o
więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu . Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na
podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy
przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
4.3. Transport kręgów i wpustów
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materiałów. Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m
należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesi rozmieszczonych równomiernie na
obwodzie prefabrykatu.
4.4. Transport cegły kanalizacyjnej
Cegła kanalizacyjna może być przewożona dowolnymi środkami transportu w jednostkach
ładunkowych lub luzem.
Jednostki ładunkowe należy układać na środkach transportu samochodowego w jednej warstwie.
Cegły transportowane luzem należy układać na środkach przewozowych ściśle jedne obok drugich, w
jednakowej liczbie warstw na powierzchni środka transportu. Wysokość ładunku nie powinna
przekraczać wysokości burt.
Cegły luzem mogą być przewożone środkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania
opinek.
Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać mechanicznie za
pomocą urządzeń wyposażonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy. Załadunek i
wyładunek wyrobów przewożonych luzem powinien odbywać się ręcznie przy użyciu przyrządów
pomocniczych.
4.5. Transport włazów kanałowych, krat ściekowych
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone
luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową.
4.6. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie
spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia
temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.
4.7. Transport kruszyw
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.8. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST -S- 0.0 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Wykonawca robót opracuje i przedstawi do akceptacji harmonogram i metodologię robót
uwzględniając wszystkie warunki w jakich będzie wykonywana sieć kanalizacji deszczowej .
Uprawniony geodeta dokona wytyczenia trasy sieci
i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków
krawędziowych.
W miejscach dostępnych ale nie narażonych na zniszczenie powinny być ustalone repery robocze
nawiązane do sieci państwowej.
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże
Inżynierowi/Kierownikowi Projektu.
5.3. Roboty ziemne
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte, obudowane – szalowanie ścian pełne wyprskami
lub płytami wykopowymi-atestowanymi. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub
mechanicznie)
powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu
mechanicznego. Szerokość wykopu wynosi od 1,2 m -1,8 m a pod studnie 3,0 m a głębokość od 2,53,5 m i jest ona uwarunkowana zewnętrznymi wymiarami kanału i warunkami gruntowo - wodnymi.
Szalowania ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt/pod podłoże ,obstypkę/ z
wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odl. 4 km. Zasypkę wykopów wykonywać
gruntem mieszanym /50 % piasek ,50 % ziemia z wykopu/pod warunkiem uzyskania odpowiednich
stopni zagęszczenia. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie niższym o 0,45
mb od rzędnej projektowanej .Zdjęcie ostatniej warstwy gruntu rodzimego ok.0,2 m powinno być
wykonane bezpośrednio przed ułożeniem ławy żwirowej pod kanał. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca
wykona ręcznie/pozycja kosztorysowa zawiera w cenie takie wyrównanie dna/ lub w sposób
uzgodniony.
5.4. Przygotowanie podłoża
Rury montować na starannie wyrównanej i zagęszczonej podsypce piaskowej gr. 15 cm i
fundamencie żwirowym gr. 0,3 mb. Obsypka rury na długości całego wykopu ,do wysokości 0,3 m
nad rura należy wykonać piaskiem grubym lub średnim o dobrych własnościach .Zasypkę wykopów
należy wykonywać gruntem ,który umożliwi projektowane zagęszczenia Całość zagęścić
mechanicznie do uzyskania stopnia zagęszczenia Is= 98% i powyżej 98% dla 0,5 m od rzędnej
podbudowy nawierzchni ulicy.
5.5.Roboty montażowe
5.5.1.Układanie rur
Roboty wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”
wydane przez COBRTI INSTAL w 2003 r. Rury kanałowe należy układać na odpowiednio
przygotowanym podłożu ze spadkiem określonym w projekcie. Montaż rur zgodnie z instrukcją
producenta. Układane rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem średnim lub
grubym i dokładnie podbite w pachach, aby rura nie zmieniła położenia przy montażu następnych rur.
Zagęszczenie wykonać warstwami z zachowaniem ostrożności, aby zminimalizować ugięcie wstępne
i nie uszkodzić rur. W trakcie realizacji prac związanych z montażem rurociągów należy
bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta materiału oraz wymagań Inżyniera Kontraktu.
Uszczelki łączonych rur
powinny być bezwzględnie wykonane z materiałów wg PN-EN .
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5.5.2. Montaż studzienek kanalizacyjnych
Wykonawca wykona studnie kanalizacyjne o średnicy wewnętrznej1200 mm z
typowych prefabrykatów studziennych żelbetowych z betonu miń. B-45 z dolną częścią z dnem z
pełnych kręgów żelbetonowych i z dnem murowanym z cegły kanalizacyjnej na zaprawie cementowej
/studnia ks na kanalizacji /.Studnie złazowe (połączeniowe) zostaną wyposażone
w włazy żeliwne oraz stopnie złazowe wg. niniejszej specyfikacji. Kinety Wykonawca ukształtuje
zgodnie z kierunkiem przepływu ścieków z materiału określonego w ST. Izolacje antykorozyjne
elementów studziennych Wykonawca wykona wg warunków określonych w ST .
5.6. Zasypywanie wykopów , obsypka
Zasypkę wykonywać można po wykonaniu pozytywnej próby szczelności. Wykonawca
wykona zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610 oraz akceptacją Inżyniera Kontraktu, obsypując
piaskiem grubym lub średnim warstwami gr.20 cm i zagęszczając go z jednoczesnym usuwaniem
szalunków ścian wykopów.
5.7. Próba szczelności
5.7.1. Sieci kanalizacji deszczowej
Przewody kanalizacyjne winny być poddane badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację
ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału. Próby szczelności należy
przeprowadzać zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami normy PN-EN 1610 . Próba szczelności na
eksfiltrację polega na napełnianiu przewodu kanalizacyjnego wodą łącznie ze studzienkami. Po
osiągnięciu w studzience poziomu zwierciadła wody na wys. 0,5 m ponad górną krawędź otworu
wylotowego rury , przewód z wodą pozostawia się na okres 1 godziny. Po upływie 1 godziny nie
powinno być ubytku wody, a na złączach nie powinny ukazywać się krople wody. Niedopuszczalne
jest dolewanie wody w czasie trwania próby.
Przy wykonywaniu próby, poziom zwierciadła wody gruntowej, w przypadku jej występowania
należy obniżyć co najmniej 0,5 m poniżej dna wykopu. Próba szczelności na infiltrację polega na
sprawdzeniu czy na wykonanej sieci kanalizacyjnej wody gruntowe nie infiltrują do przewodów.
5.8. Izolacje
Elementy betonowe i żelbetowe użyte do budowy kanalizacji powinny być zabezpieczone przed
korozją, zgodnie z zasadami zawartymi w „Instrukcji zabezpieczania przed korozją konstrukcji
betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. Zabezpieczenie polega na
powleczeniu ich zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni warstwą izolacyjną asfaltową, posiadającą
aprobatę techniczną, wydaną przez upoważnioną jednostkę.
Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną.
Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem/Kierownikiem
Projektu.
W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy zabezpieczyć
przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym
stosowanym na gorąco wg PN-C-96177 [8].
Przy zabezpieczeniach przestrzegać wytycznych producenta.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -S- 0.0 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i
zapraw i ustalić receptę.
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6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie
i z częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inżyniera/Kierownika Projektu.
W szczególności kontrola powinna obejmować:
sprawdzenie rzędnych studzienek i spadków założonych w projekcie budowlanym
zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża i podsypki
badanie odchylenia osi kolektora,
wyrywkowa kontrola rur drenarskich w zakresie cech zewnętrznych tzn .skontrolować
prawidłowość kształtów, średnicy rury i otworów oraz grubości ścianki
sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,
badanie odchylenia spadku kanału deszczowego
sprawdzenie prawidłowości ułożenia rur
sprawdzenie granulacji żwiru-kruszywa
b adanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypki wykopu,
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosić więcej niż 5 cm,
odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,
odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 3 cm,
odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 5 cm,
odchylenie kanału sanitarnego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać 5 mm,
odchylenie spadku ułożonego kanału od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiększonym spadku),
wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien
być zgodny z projektem
rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do 5 mm.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -S- 0.0 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:
m - (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.
kpl- studzienka kanalizacyjna
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -S- 0.0 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inżyniera/Kierownika Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- wykonanie podłoża, podsypki ,
roboty montażowe wykonania rur kanałowych,
wykonane studzienki kanalizacyjne,
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wykonana izolacja,
zasypany zagęszczony wykop.
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka robót ziemnych poddana
odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST -S- 0.0 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
oznakowanie robót,
dostawę materiałów,
wykonanie robót przygotowawczych,
wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu
wykonanie odwodnienia dna wykopów
przygotowanie podłoża
ułożenie przewodów kanalizacyjnych, studni,
wykonanie izolacji studzienek,
zasypanie i zagęszczenie wykopu,
odtworzenie do stanu pierwotnego nawierzchni ulic
przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.
nieprzewidziane kolizje należy ująć w kosztach pośrednich Wykonawcy lub zagwarantować
w SWITZ płatność dla Wykonawcy w inny sposób
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2. PN-87/B-1070 Sieci kanalizacji zewnętrznej. Obiekty elementy wyposażenia . Technologia.
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i
mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
5. PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna
6. PN-99/B-10736 R o b o ty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i
kanalizacyjnych .
7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco
9. PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania
10. PN-90/B 10729 Studzienki kanalizacyjne.
11. PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego)
12. PN-84/B –10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
13. PN –EN-1610/2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
14. PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych
15. PN-80/B -01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie . Konstrukcje budowlane i
żelbetowe.
16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
17. PN-EN 206 Beton hydrotechniczny
18. PN-EN-124/2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu znakowania, sterowania jakością.
19. PN-86/B -02480 Grunty budowlane . Określenia ,symbole , podział i opis gruntów.
20. PN-EN1917 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.
21. PN-EN 476 : 2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach
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kanalizacji grawitacyjnej.
22. PN-EN 1401- : 1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych .
23. PN-EN-1046 Układanie rurociągów polietylenowych w gruncie
10.2. Inne dokumenty
23 Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.
24 Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki połączeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB1-22.2.6.(6) Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub 60 cm
25 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych cz. II Roboty instalacji
sanitarnych i przemysłowych –Warszawa 1998 r
26 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych –wydane przez
P.K.T.G.i K–Warszawa 1994
27 Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone
do stosowania przez Zespół Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powołany przez Prezydenta m.st.
Warszawy - sierpień 1984 r.
28 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – Zeszyt nr: 9 Wyd. COBRIT
INSTAL – 2003 r
Opracował: mgr inż.Jadwiga Kielin

Uwaga ! Wszelkie roboty ujęte w Specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące
normy i przepisy.
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Załącznik Nr 2.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW
UDZIAŁU OKREŚLONYCH ART. 22 UST. 1 pkt 1 - 4 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Pieczęć Wykonawcy

Oświadczenie*
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na Budowę ulicy Jodłowej w m. Sokółka wraz z towarzyszącą
infrastrukturą techniczną, oświadczam/my że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych:
1) Posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) Posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponuję/my osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) Znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

........................., dn. _ _ . _ _ . 2013

........................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

* Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę
*W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy
członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.

Załącznik Nr 3.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO
Zamawiający: Burmistrz Sokółki, 16-100 Sokółka, Plac Kościuszki 1
Strona 15

WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE art. 24 ust. 1
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

USTAWY -

Pieczęć Wykonawcy

Oświadczenie*
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na Budowę ulicy Jodłowej w m. Sokółka wraz z towarzyszącą
infrastrukturą techniczną, oświadczam/my że zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamówień publicznych:
nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania o udzielenie na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych.

..........................., dn. _ _ . _ _ .2013

....................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

* Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę
* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa
każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy.

Zamawiający: Burmistrz Sokółki, 16-100 Sokółka, Plac Kościuszki 1
Strona 16

Załącznik Nr 4.

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Pieczęć Wykonawcy

Zamawiający
Burmistrz Sokółki
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę ulicy
Jodłowej w m. Sokółka wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, oświadczamy iż, w ciągu
ostatnich 5 lat zrealizowaliśmy następujące zamówienia spełniające warunki określone przez
Zamawiającego z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców:

Lp.

Przedmiot zamówienia

Całkowita
wartość brutto
w PLN

Termin realizacji
Nazwa Zleceniodawcy
Data
rozpoczęcia

Data
zakończenia

Do niniejszego wykazu dołączono dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione usługi
zostały wykonane zgodnie z zasadami i prawidłowo ukończone.
......................., dn. _ _ . _ _ . 2013

...................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Zamawiający: Burmistrz Sokółki, 16-100 Sokółka, Plac Kościuszki 1
Strona 17

Załącznik Nr 5.

Informacje o personelu – wykaz osób

Zamawiający
Pieczęć Wykonawcy

Burmistrz Sokółki

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę ulicy
Jodłowej w m. Sokółka wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, podajemy wykaz osób,
które będą wykonywać zamówienie, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności*:
Imię
i nazwisko

Proponowana Doświadcz Kwalifikacje
Informacją o
Nazwa podmiotu,
rola w
enie
zawodowe
podstawie do
który
realizacji
zawodowe nr uprawnień
dysponowania
udostępni osobę do
zamówienia
(lata
i zakres
osobami które będą
wykonania
pracy)
wykonywać
zamówienia**
zamówienie

Podpisano
......................., dn. _ _ . _ _ . 2013
.......................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

* - należy dołączyć oświadczenie, że osoby wskazane posiadają właściwe uprawnienia budowlane
* * - dotyczy osób wymienionych w wykazie, które nie są pracownikami wykonawcy – należy dołączyć zobowiązanie
podmiotu, u którego są zatrudnione o udostępnieniu ich do wykonania przedmiotowego zamówienia.
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..............................................
wykonawca

Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
posiadają wymagane uprawnienia.
Oświadczam, że Wykonawca w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę
ulicy Jodłowej w m. Sokółka wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, dysponuje osobami,
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi wymagane uprawnienia
budowlane:
− Pani/Pan .......................................................... posiada uprawnienia w specjalności
…...................................................................... oraz przynależy do Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa
− Pani/Pan .......................................................... posiada uprawnienia w specjalności
…...................................................................... oraz przynależy do Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa
− Pani/Pan .......................................................... posiada uprawnienia w specjalności
…...................................................................... oraz przynależy do Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa

......................., dn. _ _ . _ _ . 2013
.......................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki
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Załącznik Nr 6.

WZÓR OFERTY
numer oferty ………
(wpisuje zamawiający)
Zamawiający Burmistrz Sokółki

Pieczęć Wykonawcy

OFERTA
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Budowę ulicy Jodłowej w m. Sokółka
wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia
zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:
CENĘ NETTO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PLN
słownie złotych: ..............................................................................................................
plus podatek VAT ( ....... %) tj. ........................ zł,
CENĘ BRUTTO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PLN
słownie złotych: ...............................................................................................................
zgodnie z kosztorysem ofertowym sporządzonym przez Wykonawcę, stanowiącym integralną część
niniejszej oferty
1. Oświadczamy, że:
1)

Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie: do dnia 31 lipca 2013 r.

2)

zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich

żadnych zastrzeżeń,
3)

uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

4)

akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia

podany przez Zamawiającego,
5)

uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania

ofert,
6)

podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

(1) ..............
(2) ..............
(3) ..............
2.

W przypadku udzielenia nam

zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;
3.

Oferta została złożona na …………………….. stronach

4.

Do oferty dołączono następujące dokumenty :
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru,
2)

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku
podstaw do wykluczenia,

3) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy
składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów,
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4)

Wykaz wykonanych robót budowlanych spełniających warunki Zamawiającego,

5) Informacje o personelu,
6) Kosztorysy ofertowe,

Nazwa i adres WYKONAWCY :
..................................................................................................................................................................
...............................................................................
NIP .......................................................
REGON ..................................................................
Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:
.................................................................................................................................................
Strona internetowa Wykonawcy :
.......................................................................................
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:
...........................................................................................................................
numer telefonu:
0 (_ _) _ _ _ _ _ _ _
Numer faksu:
0 (_ _) _ _ _ _ _ _ _
e-mail
................................................................................................

............................, dn. _ _ . _ _ . 2013 r.

...............................................
Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki
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Załącznik nr 7 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA Nr RB/ /2013

zawarta w dniu ….............. 2013 roku w Sokółce, pomiędzy Gminą Sokółka mająca swoją siedzibę
w 16-100 Sokółka Plac Kościuszki 1, reprezentowaną przez:
Stanisława Małachwieja - Burmistrza Sokółki
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
…...............................................................................,
mającym
swą
siedzibę
w
…...................................................................., zwanym dalej w tekście "Wykonawcą",
reprezentowanym przez:
…....................................................,
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych, wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego – została zawarta
umowa o następującej treści:
§ 1.
Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą Budowa ulicy
Jodłowej w m. Sokółka wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, – zgodnie z dokumentacją
budowlano-techniczną i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
§ 2.
1. Przedmiot umowy określony w § 1 szczegółowo precyzuje Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robót, oraz dokumentacja projektowa i przedmiar robót.
2. Oprócz zakresu robót określonego w dokumentacji budowlano-technicznej (zgodnie z
przedmiarem robót), wchodzi również pełna obsługa geodezyjna inwestycji, w tym wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej wybudowanego obiektu oraz wykonanie projektu organizacji ruchu
na czas prowadzenia robot i oznakowanie placu budowy.
§ 3.
1.
Roboty będące przedmiotem umowy Wykonawca wykona w terminie: 31 lipca 2013 r.
2. Termin rozpoczęcia robót ustala się w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.
§ 4.
1. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający dostarczył Wykonawcy formularz specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, zawierający między innymi istotne dla Zamawiającego
postanowienia i zobowiązania Wykonawcy oraz, że są one wprowadzone do niniejszej umowy.
2. Dokumenty zawierające specyfikację istotnych warunków zamówienia stanowią integralną
część niniejszej umowy.
§ 5.
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy i dziennik budowy w terminie 5 dni od daty
podpisania umowy.
§ 6.
1. Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru w osobie: ….................................. Inspektor
Nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zmianami).
2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: …..................................
3. Osobami upoważnionymi do kontaktu ze strony Wykonawcy są: …...................................
4. Osobami upoważnionymi do kontaktu ze strony Zamawiającego są: …..................................
§ 7.
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie robót, bezpieczeństwo
ruchu, oznakowanie robót, utrudnienia w ruchu oraz ewentualne szkody wyrządzone osobom
trzecim w tego tytułu w związku z wykonywanymi robotami objętymi umową w obrębie placu
budowy od daty przyjęcia terenu budowy od Zamawiającego do czasu ostatecznego odbioru i
przekazaniu obiektu do eksploatacji.
2. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów
państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.
3. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać
go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.
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§ 8.
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zlecić przedmiotu umowy lub jego części
podwykonawcy.
§ 9.
1.
Wynagrodzenie, za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają, zgodnie ze specyfikacją
istotnych warunków zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu nieograniczonego ofertą
Wykonawcy na kwotę netto …............... zł (słownie: ........................................................), na kwotę
brutto …............................... zł (słownie: .........................................................), w tym podatek od
towarów i usług VAT w wysokości …..................... zł (…..%).
2. Ceny jednostkowe za wykonanie przedmiotu umowy nie będzie podlegała zmianom i
Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia.
3.
Rozliczanie inwestycji nastąpi kosztorysem powykonawczym w oparciu o ceny jednostkowe
przedstawione w ofercie, według faktycznie wykonanych i i odebranych robót budowlanych
§ 10.
1. Ustala się, że zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy może odbywać się na podstawie
faktur przejściowych wystawionych na podstawie protokółów odbioru częściowego, sporządzonych
przez przedstawiciela Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Faktury przejściowe nie mogą
przekroczyć 70% wartości całego zamówienia. Faktury będą płatne w terminie 14 dni od daty
dostarczenia ich przez Wykonawcę.
2. Po dokonaniu odbioru ostatecznego nastąpi ostateczne rozliczenie robót fakturą końcową płatną
w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury i dokumentów rozliczeniowych przez Wykonawcę.
§ 11.
1.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie …............................ zł (słownie
…........................................), co stanowi 10 % wartości umowy, dostarczone będzie Zamawiającemu
najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości.
2.
Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone
w następujący sposób: 70 % tj. …..................zł w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia,
pozostałe 30 % tj. …..................zł w ciągu 15 dni po upływie gwarancji jakości.
3. Zamawiający winien powiadomić Wykonawcę o wszelkich roszczeniach skierowanych do
instytucji wystawiającej zabezpieczenie.
§ 12.
1. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje się własnością
Inwestora i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z
tytułu gwarancji jakości za wykonane roboty. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego
wykonania umowy
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy. Termin gwarancji
jakości wynosi 3 lata (36 miesięcy) od daty odbioru ostatecznego przez Zamawiającego.
3. Wykonawca w okresie gwarancji jakości zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek na własny
koszt.
§ 13.
1. Strony postanawiają, że obowiązują je odszkodowania stanowiące kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które
ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 25% wynagrodzenia umownego brutto,
b) za zwłokę w wykonaniu umowy w terminie określonym w §3 ust.2 niniejszej umowy w
wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki
c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze według pozycji kosztorysu w
wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad,
d) za zwłokę w przedłożeniu dokumentów rozliczeniowych przez wykonawcę w wysokości 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia terminu odbioru
wyznaczonego przez Zamawiającego.
2) Zamawiający płaci wykonawcy kary umowne:
a) W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które ponosi
odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto.
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3)
4)

Za zwłokę w opłaceniu faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary ustawowe.
Kary umowne określone w ust.1 i 2 liczone będą od wynagrodzenia brutto określonego w §9.
§ 14
1. Odbiór wykonanych robót będzie dokonany zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami
prawa budowlanego i zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami wykonania i odbioru robót
budowlanych.
2. Odbiór ostateczny robót przez Zamawiającego nastąpi w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia na
piśmie przez Wykonawcę o gotowości obiektu do odbioru wraz z kompletem dokumentów
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
3. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy
odbiorze wad.
4. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie zamawiającemu
dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczególności dziennika budowy, zaświadczeń właściwych jednostek i organów, protokółów
technicznych odbiorów międzyoperacyjnych, niezbędnych świadectw kontroli jakości oraz
dokumentacji powykonawczej za wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy.
5. Zamawiający wyznaczy ostateczny pogwarancyjny odbiór robót przed upływem terminu
gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie
okresu gwarancji.
§ 15.
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.
2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust.1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy –
Prawo budowlane, wymaganiom szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu.
3. Na materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa,
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polska Normą lub aprobata techniczną.
§ 16.
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie
pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są
korzystne dla zamawiającego.
§ 17.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz w
sprawach procesowych przepisu Kodeksu postępowania cywilnego.
§ 18.
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy.
§ 19.
Umowę niniejszą sporządza się w 4 egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy i 3 dla Zamawiającego.
§ 20.
Integralną część umowy stanowią załączniki:
1. Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Oferta.
ZAMAWIĄJACY
……………………………..

WYKONAWCA
……………………………..
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