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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.M. 00.00.00
WYMAGANIA OGÓLNE
1.
WSTĘP
1.1.
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót , które zostaną wykonane w ramach
rozbiórki istniejącego mostu i budowy nowego mostu wraz z dojazdami do mostu przez rzekę Sokołda w m.
Ostrówek gmina Sokółka w ciągu drogi dojazdowej nr działki 613 i 666 pow. sokólski woj. podlaskie.
.
1.2.
Zakres stosowania ST
1.2.1. Jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych Specyfikacje Techniczne naleŜy odczytywać i
rozumieć w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi SpecyfikacjamiTechnicznymi:
D.01.01.01
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
D.01.01.02
Zdjęcie warstwy humusu
D.01.02.03
Rozbiórki obiektów
D.02.03.01
Nasypy z gruntu kat. II
D.02.03.01c
Wzmocnienie geosyntetykiem nasypu
D.04.01.01
Wykonanie koryta
Nawierzchnia Ŝwirowa
D.05.01.03
D.06.01.02
Humusowanie z obsianiem skarp
D.07.02.01
Oznakowanie i zabezpieczenie robót
Wykopy w gruncie kat. III
M.11.01.01
Wbicie pali
M.11.02.01
Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem
M.11.01.04
Wykonanie przyczółków drewnianych
M.11.08.00
Konstrukcja stalowa ustroju niosącego
M.14.01.03.
Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowej
M.14.02.00
Łozyska stalowe
M.15.01.02
Pomost drewniany
M.24.01.14
1.4. Określenia podstawowe
UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco:
1.4.1.

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).

1.4.2.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni , przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.3. 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 InŜynierem, Wykonawcą i
projektantem.
1.4.4. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
1.4.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.6. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielącymi jezdnie
1.4.7. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
1.4.8. Księga Obmiaru - akceptowany przez InŜyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami słuŜący do wpisywania
przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników.
Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez InŜyniera.
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1.4.9. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne
do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
1.4.10. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera
.
1.4.11. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, słuŜący do przepływu
małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub ruchu kołowego, pieszego.
1.4.12. 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.
1.4.13. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.
1.4.14. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust.
1.4.15. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeŜli
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robót budowlanych.
1.4.16. 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.
1.4.17. Polecenie InŜyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InŜyniera, w formie pisemnej,
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.18. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca

autorem Dokumentacji Projektowej

1.4.19. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita
modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłuŜnym) istniejącego połączenia.
1.4.20. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.
1.4.21. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.22. Światło przepustu -suma odległości między ścianami przepustu, mierzona prostopadle do osi cieku.
1.4.23.Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu
będącego przedmiotem robót.
1.4.24. Ślepy Kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich
wykonania.
1.4.25. 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, ST i poleceniami InŜyniera.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiający w terminie określonym w Danych Kontraktowych przekaŜe Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów
głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety
ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny
koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
1.5.2.1. Wykaz dokumentów do przekazania Wykonawcy po przyznaniu mu Kontraktu.
a) “Projekt wykonawczy
b) SST
4 Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST
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Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez InŜyniera
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 następująca kolejność ich waŜności:
1) Specyfikacje Techniczne,
2) Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić InŜyniera, 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 ST. Dane określone w Dokumentacji
Projektowej i w ST 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 bądą w pełni zgodne z Dokumentacją
Projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie
zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji
Kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru końcowego robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca
przedstawi InŜynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zaleŜności od potrzeb i
postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieŜąco.
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 InŜyniera.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca
obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z InŜynierem oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilościach określonych przez InŜyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez
InŜyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji
robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w
cenę kontraktową.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
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 unikał 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 , cieków wodnych i terenu pyłami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem zbiorników , cieków wodnych i terenu produktami i materiałami związanymi z prowadzonymi
robotami
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- moŜliwością powstania poŜaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie utrzymywał
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
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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. 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 ze specyfikacjami, 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 na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
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
powiadomił InŜyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi InŜyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie
odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.5.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie 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 InŜyniera. Pojazdy i ładunki
powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie
Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami InŜyniera.
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał 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 InŜyniera. Wykonawca będzie
utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby
budowla drogowa lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.
JeŜeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InŜyniera 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 przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać
praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informował InŜyniera o swoich
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

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
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próbki do zatwierdzenia przez InŜyniera. Zatwierdzenie pewnych 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
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest
zobowiązany dostarczyć InŜynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia InŜynierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
związane z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i
miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu
przy ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań
Kontraktu lub wskazań InŜyniera. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody InŜyniera, Wykonawca nie będzie
prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym
obszarze.
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez InŜyniera 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 InŜynier będzie przeprowadzał inspekcję w wytwórni będą zachowane następujące
warunki:
a) InŜynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie
przeprowadzania inspekcji,
b) InŜynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, będą
złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜyniera. JeŜeli InŜynier zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do
innych robót, niŜ te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez
InŜyniera.
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli
przez InŜyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z InŜynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów
JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju
materiału w wykonywanych robotach , Wykonawca po uzyskaniu zgody Zamawiającego powiadomi InŜyniera o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeŜeli będzie to
wymagane dla badań prowadzonych przez InŜyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być
później zmieniany bez zgody Zamawiającego i InŜyniera.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakości wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji
robót, zaakceptowanym przez InŜyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być
uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować
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przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera
w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania
robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania
Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji InŜyniera, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez InŜyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT
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, ST i wskazaniach InŜyniera, w
terminie przewidzianym Kontraktem Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów
technicznych. środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie InŜyniera będą usunięte z
Terenu Budowy. 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 Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji robót oraz poleceniami InŜyniera. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien dokonać
sprawdzenia zgodności dokumentacji projektowej z warunkami terenowymi, dokonać sprawdzenia usytuowania
obiektu, pali i podpór w powiązaniu z warunkami terenowymi i konstrukcja stalową ustroju niosącego oraz
sprawdzenia wymiarów elementów konstrukcji stalowej w nawiązaniu do usytuowania podpór itp. Wykonawca
ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez
InŜyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót
zostaną, jeŜeli wymagać tego będzie InŜynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich
dokładność. Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takŜe w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji InŜynier 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. Polecenia InŜyniera będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego
tytułu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InŜyniera programu zapewnienia
jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez InŜyniera. 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),
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- 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 InŜynierowi;
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.
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 InŜynier
moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest
zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i
ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, InŜynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić
wykonanie robót zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań InŜynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. InŜynier 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, InŜynier 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 i
wykonywanych robót 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. InŜynier będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na
zlecenie InŜyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości
co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i
zatwierdzone przez InŜyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez InŜyniera będą
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez InŜyniera.
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 ST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez InŜyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi
InŜyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji InŜyniera.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie
póŜniej jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą
przekazywane InŜynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez InŜyniera
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Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, InŜynier 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.
InŜynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. InŜynier moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania
niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są
niewiarygodne, to InŜynier 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 ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W
przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona do robót będzie posiadać
atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą
dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi.
Materiały posiadające atesty a urządzenia - waŜne legalizacje
mogą być badane w dowolnym czasie. JeŜeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie
materiały i/lub urządzenia zostaną 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 InŜyniera.
Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez InŜyniera 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 InŜyniera,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 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 InŜynierowi do
ustosunkowania się. Decyzje InŜyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje InŜyniera do ustosunkowania
się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
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(2) Księga Obmiaru
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenionym
Ślepym Kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiaru.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne
wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty
te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera.
(4) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a/ pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

a)

b/ protokoły przekazania Terenu Budowy,
c/ mowy cywilno-prawne 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 InŜyniera i przedstawiane do
wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego.
6.9. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót
budowlanych.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową
i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Ślepym Kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu InŜyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji
InŜyniera na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawcę i InŜyniera.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuŜ
linii osiowej. JeŜeli 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 Specyfikacji Technicznych.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez
InŜyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadał 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
Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie
dokładności wg norm zatwierdzonych przez InŜyniera.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
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Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a takŜe w przypadku
występowania dłuŜszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 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 Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego
załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z InŜynierem.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez
InŜyniera przy udziale Wykonawcy:
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 InŜynier. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera. Odbiór będzie przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie InŜyniera.
Jakość i ilość robót ulegajacych zakryciu ocenia InŜynier na podstawie
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilośc i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.
8.4. Odbiór ostateczny robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie InŜyniera.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia
potwierdzenia przez InŜyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkcie 8.5. Odbioru
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności InŜyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku
odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru
końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie
ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń,
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach
Kontraktowych.
8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót
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:
- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami,
- Specyfikacje Techniczne,
- uwagi i zalecenia InŜyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
- recepty i ustalenia technologiczne,
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- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru,
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do
dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,
-sprawozdanie techniczne,
-inwentaryzację powykonawczą
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
- zakres i lokalizację wykonywanych robót,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego,
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót.
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.
8.6. 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 (w razie konieczności niezbędnych badań) obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru
ostatecznego. W czasie odbioru gwarancyjnego elementy muszą spełniać wymagania jak przy odbiorze
ostatecznym.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji Ślepego Kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w pkt 9 ST i w Dokumentacji
Projektowej.
Cena jednostkowa będzie obejmować:
- robociznę bezpośrednią,
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z powrotem,
montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy),
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i
laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa
dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy,
opłaty za dzierŜawę placów i bocznic, ekspertyzy i badania dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w
czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez
Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Ślepym Kosztorysie jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania
dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1.Warunki Kontraktu.
2.

Dane Kontraktowe.

3.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.01.00
ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
przygotowawczych - odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punktów wysokościowych które zostaną wykonane w
ramach rozbiórki istniejącego mostu i budowy nowego mostu wraz z dojazdami do mostu przez rzekę Sokołda w
m. Ostrówek gmina Sokółka w ciągu drogi dojazdowej nr działki 613 i 666 pow. sokólski woj. podlaskie.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót i obejmują wszystkie czynności
mające na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy zgodnie z dokumentacją projektową.
1.3.1.Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem
(wyznaczeniem) trasy i punktów
wysokościowych wchodzą:
1/ dla realizacji robót
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów wysokościowych ;
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi);
c) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przez zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób
ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.
2/ sprawdzenie zgodności dokumentacji projektowej z warunkami terenowymi, sprawdzenie usytuowania obiektu,
pali i podpór w powiązaniu z z warunkami terenowymi i konstrukcja stalową ustroju niosącego oraz sprawdzenie
wymiarów elementów konstrukcji stalowej w nawiązaniu do usytuowania podpór itp.
2/ wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1.Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt
trasy.
1.4.2 Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami.
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.
W trakcie robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu drogowego i osób trzecich
w obrębie placu budowy oraz utrzymanie oznakowania, urządzeń ostrzegawczych i zabezpieczających na
przekazanym placu budowy.
2. MATERIAŁY
2.1. Dla realizacji robót
Do utrwalania punktów głównych trasy naleŜy stosować słupki betonowe, rury metalowe o długości ok. 0,5 m.
Pale drewniane mieszczone w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieć
średnicę 0,15 - 0,20 m i długość 1,5 - 1,7 m.
Do stabilizacji pozostałych punktów naleŜy stosować paliki drewniane o długości ok. 0,30 m i średnicy 0,05 - 0,08
m. Świadki wbijane obok palików osiowych powinny mieć długość ok. 0.5 m i przekrój prostokątny.
3.

SPRZĘT
Do otworzenia /wyznaczenia/ trasy i punktów wysokościowych naleŜy stosować odpowiedni sprzęt
geodezyjny:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- tyczki,
- łaty,
- taśmy stalowe.
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i punktów głównych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej
dokładności pomiaru.
4. TRANSPORT
Nie występuje.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ustalenia ogólne
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK[4-10].
Zamawiający zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty wysokościowe /repery robocze/ i
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dostarczyć Wykonawcy wykaz punktów wysokościowych oraz wszelkie inne dane, niezbędne do zidentyfikowania
tych punktów w terenie.
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa niezgodności wykonanych robót z dokumentacją
projektową, SST oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o jakichkolwiek błędach wykrytych
w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych.
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.
Wykonawca powinien sprawdzić zgodność dokumentacji projektowej z warunkami terenowymi, dokonać
sprawdzenia usytuowania obiektu, pali i podpór w powiązaniu z z warunkami terenowymi i konstrukcja stalową
ustroju niosącego oraz sprawdzenia wymiarów elementów konstrukcji stalowej w nawiązaniu do usytuowania
podpór itp.
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem
wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie
trwania robót.
5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych.
Zamawiający powinien załoŜyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuŜ osi trasy drogowej.
Repery robocze naleŜy załoŜyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej. Jako
repery robocze moŜna wykorzystywać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuŜ trasy drogowej. O
ile brak takich punktów, repery robocze naleŜy załoŜyć w postaci słupków betonowych lub grubych
kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie.
Repery robocze powinny być wyposaŜone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraŜne i jednoznaczne
określenie nazwy reperu i jego rzędnej.
5.3. Wyznaczenie osi trasy.
Tyczenie osi trasy naleŜy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiającego.
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich nie rzadziej niŜ co 50
metrów.
Rzędne punktów osi 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 lub rur metalowych.
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami
po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicą robót.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i punktów
wysokościowych naleŜy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót związanych z odtworzeniem
(wyznaczeniem) trasy w terenie jest 1 km trasy
drogowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie następuje na podstawie
szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca
przedkłada Inspektorowi Nadzoru.
9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność za kilometr naleŜy przyjmować na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub
protokołu z kontroli geodezyjnej.
Cena wykonania robót obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- sprawdzenie zgodności dokumentacji projektowej z warunkami terenowymi, sprawdzenie usytuowania obiektu,
pali i podpór w powiązaniu z warunkami terenowymi i konstrukcja stalową ustroju niosącego oraz sprawdzenie
wymiarów elementów konstrukcji stalowej w nawiązaniu do usytuowania podpór
- wykonywanie pomiarów bieŜących w miarę postępu robót, zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami
nadzoru
- kontrolę jakości robót i materiałów
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHICZNA
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, które zostaną wykonane w ramach rozbiórki istniejącego mostu i budowy
nowego mostu wraz z dojazdami do mostu przez rzekę Sokołda w m. Ostrówek gmina Sokółka w ciągu drogi
dojazdowej nr działki 613 i 666 pow. sokólski woj. podlaskie.
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 i obejmują zdjęcie warstwy humusu o średniej grubości 15 cm z powierzchni przeznaczonej pod
korpus drogowy. 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.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.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.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:
−
sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych
4.

TRANSPORT

4.1.
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00 “Wymagania ogólne”.
4.2.
Transport materiałów
Humus naleŜy przemieszczać na pryzmy z przeznaczeniem do rozplantowania po zakończeniu robót.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.
Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.00.00.00 “Wymagania ogólne”.
5.2.
Zdjęcie warstwy humusu i darniny
Warstwa humusu i darniny powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego uŜycia. Zagospodarowanie
humusu i darniny powinno być zgodne z Dokumentacją Projektową i wskazaniami 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 i darninę naleŜy składować w regularnych pryzmach.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
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6.1.
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00 “Wymagania ogólne”.
6.2.
Kontrola jakości robót związanych ze zdjęciem humusu
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu i darniny z powierzchni
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.00.00.00 “Wymagania ogólne”.
7.2.
Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu i darniny jest 1 m2 (metr kwadratowy) o
określonej grubości, 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.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.00.00.00 “Wymagania ogólne”.
9.2.
Cena jednostki obmiarowej
Płatność za 1 m2 zdjętego humusu i darniny naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót.
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:
−
zdjęcie humusu i darniny na średnią głębokość 15 cm
−
hałdowanie
10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.
1.

Normy
PN-S-02205

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

16

Projekt wykonawczy rozbiórki istniejącego mostu i budowy nowego mostu przez rzekę Sokołda w m. Ostrówek

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.02.03.
ROZBIÓRKI ELEMENTÓW
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem n/n specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
rozbiórką elementów obiektu, które zostaną wykonane w ramach rozbiórki istniejącego mostu i budowy nowego
mostu wraz z dojazdami do mostu przez rzekę Sokołda w m. Ostrówek gmina Sokółka w ciągu drogi dojazdowej
nr działki 613 i 666 pow. sokólski woj. podlaskie.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót i obejmują rozbiórkę
następujących elementów:
drewnianego ustroju nośnego, pomostu mostu i podpór
oraz odwiezienie elementów z rozbiórki
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami zawartymi w SST D.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 InŜyniera.
Wykonawca w trakcie robót jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo ruchu drogowego i osób trzecich w obrębie
placu budowy oraz utrzymanie oznakowania urządzeń ostrzegawczych i zabezpieczających na przekazanym placu
budowy.
2. MATERIAŁY
Nie występują
3. SPRZĘT
Do wykonania robót rozbiórkowych naleŜy stosować m.inn.:
- elektronarzędzia do robót rozbiórkowych
- samochód cięŜarowy,
- sprzęt pomocniczy.
4. TRANSPORT
Materiał z rozbiórki naleŜy przewozić transportem samochodowym na miejsce wskazane w dokumentacji
projektowej lub przez Inspektora Nadzoru. Wybór środka transportu zaleŜy od warunków lokalnych.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na oś, wymiarów ładunku i innych parametrów
technicznych.
5. WYKONANIE ROBÓT
Roboty rozbiórkowe obejmują rozbiórkę elementów drewnianych (ustrój niosący, pomost, pale) oraz
odwiezienie elementów z rozbiórki na miejsce określone przez Inspektora Nadzoru.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót rozbiórkowych, zgodnie z
zakresem przedstawionym w przedmiarze robót.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką obiektów budowlanych i inŜynierskich
jest 1 m3 Obmiar powinien być dokonany na budowie, w obecności Inspektora Nadzoru. Obmiar wymaga
akceptacji Inspektora Nadzoru. Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek robót nie wykazanych w
dokumentacji projektowej, z wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Dodatkowe roboty
wykonane bez pisemnego upowaŜnienia Inspektora Nadzoru nie mogą stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową
zapłatę.
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru robót związanych z rozbiórką obiektów budowlanych i inŜynierskich dokonuje Inspektor
Nadzoru, po zgłoszeniu robót do odbioru przez Wykonawcę.
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność za 1m3 naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem, po odbiorze robót.
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje rozbiórkę , odwiezienie elementów z rozbiórki na wskazane
miejsce i uporządkowanie miejsca prowadzonych robót
17

Projekt wykonawczy rozbiórki istniejącego mostu i budowy nowego mostu przez rzekę Sokołda w m. Ostrówek

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.02.03.01.
WYKONANIE NASYPÓW Z GRUNTU KAT. II
1.

WSTĘP

1.1.
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nasypów , które zostaną
wykonane w ramach rozbiórki istniejącego mostu i budowy nowego mostu wraz z dojazdami do mostu przez
rzekę Sokołda w m. Ostrówek gmina Sokółka w ciągu drogi dojazdowej nr działki 613 i 666 pow. sokólski woj.
podlaskie.
1.2.
Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontaktowy przy zleceniu i realizacji robót
wymienionych w pkt.1.1.
1.3.
Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia prac związanych z wykonywaniem nasypów
-dojazdów przy moście,.
1.4.
Określenia podstawowe.
1.4.1.Wysokość nasypu - odległości między terenem a osią nasypu lub wykopu w kierunku pionowym.
1.4.2.Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niŜ 1m.
1.4.3.Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca
stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:

αd
αd S
I=
S

gdzie: αd- gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3]
αdS- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w
normalnej próbie Proctora, zgodnie PN-88/B-04481, słuŜąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach
ziemnych, a badana wg normy BN-77/8931-12
1.4.4.Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami podanymi w SST
D.00.00.00 “Wymagania ogólne”
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonanych robót oraz za ich zgodność
z dokumentacją projektową i poleceniami InŜyniera.
2.
MATERIAŁY.
Nasypy naleŜy wykonywać z gruntów pozyskanych z ukopu i z odkładu .
3.
SPRZĘT.
Do wykonania nasypów naleŜy zastosować następujący sprzęt:
- płyty wibracyjne lekkie lub ubijarki spalinowe oraz narzędzia ręczne.
9. TRANSPORT.
Rodzaj środków transportowych musi być zaakceptowany przez

Inspektora Nadzoru.

5.
WYKONANIE ROBÓT.
5.1.
Przygotowanie podłoŜa w obrębie podstawy nasypu.
Przed przystąpieniem do wykonywania nasypów naleŜy skontrolować wskaźniki zagęszczenia gruntów rodzimych,
zalegających w górnej strefie podłoŜa nasypu. JeŜeli wartość wskaźnika jest mniejsza niŜ 0.98 Wykonawca winien
grunt dogęścić.
Zasypki powinny być wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłuŜnego, które określono
w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu, na piśmie przez
InŜyniera. NaleŜy je wykonywać metodą warstwową. Grubość warstwy winna być dobrana w zaleŜności od
wydajności sprzętu do zagęszczania. Nie zezwala się na wbudowywanie gruntów przewilgoconych, których stan
uniemoŜliwia osiągnięcie wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Wykonanie nasypów naleŜy przerwać, jeŜeli
wilgotność gruntu przekracza wilgotność optymalną o ponad 20%. Nie naleŜy wykonywać nasypów w
temperaturach przy których nie jest moŜliwe osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Nie
dopuszcza się wbudowywania gruntów ze śniegiem i lodem. W czasie duŜych opadów śniegu wykonywanie
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nasypów powinno być przerwane.
5.3.
Zagęszczenie gruntu.
KaŜda warstwa gruntu powinna być zagęszczona jak najszybciej po rozłoŜeniu z zastosowaniem sprzętu
zatwierdzonego przez InŜyniera.
Ze względu na niewielki zakres robót oraz miejscami wąskie powierzchnie nasypów zaleca się stosowanie do
zagęszczenia lekkie płyty wibracyjne lub szybko uderzające ubijaki. Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz
liczbę przejść maszyny zaleca się ustalić doświadczalnie. Orientacyjne grubości jednej warstwy winna wynosić 2040cm.Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania nie powinna róŜnić się od wilgotności optymalnej o więcej niŜ 20%.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Kontrola wykonywania.
Wymagane jest sprawdzenie zagęszczenia nasypów i uformowania powierzchni terenu.
7.
OBMIAR ROBÓT.
Objętość nasypów będzie mierzona w metrach sześciennych na podstawie obliczeń z zatwierdzonych przekrojów
poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego.
Obmiar nie powinien obejmować objętości nie wykazanych w dokumentacji projektowej, za wyjątkiem
zaakceptowanych na piśmie przez InŜyniera.
8.

ODBIÓR ROBÓT.

Odbiór robót ziemnych dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.
Powinien być przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym wykonanie poprawek bez hamowania postępu robót. Do
odbioru przedstawia wszystkie wyniki badań kontroli bieŜącej.
Roboty ziemne uznaje się za wykonane prawidłowo jeŜeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy
odbiorach okazały się zgodne z odpowiednimi wymaganiami. W przypadku gdyby wykonanie choć jednego
elementu robót ziemnych okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za niezgodne z
dokumentacją. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i
przedstawić je do ponownego odbioru. Wymagania w czasie odbioru gwarancyjnego jak w p. 6
9.
PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Płatność za metr sześcienny[1m3] naleŜy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych wg punktu 7 ustalonych
zgodnie z obmiarem.
10.
PRZEPISY ZWIĄZANE.
1.PN-86/B-02480 “Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów”.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-98/S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 02.03.01c
WZMOCNIENIE GEOSYNTETYKIEM NASYPU NA GRUNCIE SŁABONOŚNYM
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem wzmocnienia geosyntetykiem nasypu na gruncie słabonośnym , które zostaną wykonane
w ramach rozbiórki istniejącego mostu i budowy nowego mostu wraz z dojazdami do mostu przez rzekę Sokołda
w m. Ostrówek gmina Sokółka w ciągu drogi dojazdowej nr działki 613 i 666 pow. sokólski woj. podlaskie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Kontraktowych i naleŜy je stosować w zlecaniu i
wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem
wzmocnienia nasypu na gruncie słabonośnym za pomocą geosyntetyku zastosowanego przy budowie:
trwałych nasypów dróg,
1.4. Określenia podstawowe
Geosyntetyk - materiał o postaci ciągłej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych włókien syntetycznych jak
polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujący się m.in. duŜą wytrzymałością oraz wodoprzepuszczalnością.
Geosyntetyki obejmują: geosiatki, geowłókniny, geotkaniny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty,
geomembrany.
Geowłóknina - materiał nietkany wykonany z włókien syntetycznych, których spójność jest zapewniona przez
igłowanie lub inne procesy łączenia (np. dodatki chemiczne, połączenie termiczne) i który zostaje maszynowo
uformowany w postaci maty.
1.4.2. Geotkanina - materiał tkany wytwarzany z włókien syntetycznych przez przeplatanie dwóch lub więcej
układów przędz, włókien, filamentów, taśm lub innych elementów.
1.4.3. Geokompozyt - materiał złoŜony z co najmniej dwóch rodzajów połączonych geosyntetyków, np.
geowłókniny i geosiatki, uformowanych w postaci maty.
1.4.4. Geosiatka - płaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie większymi niŜ elementy składowe, z
oczkami połączonymi (przeplatanymi) w węzłach lub ciągnionymi
1.4.5. Georuszt - siatka wewnętrznie połączonych elementów wytrzymałych na rozciąganie, wykonanych jako
ciągnione na gorąco, układane i sklejane lub zgrzewane.
1.4.6. Wzmocnienie geosyntetykiem podłoŜa nasypu - wykorzystanie właściwości geosyntetyku przy rozciąganiu
(wytrzymałości, sztywności) do poprawienia właściwości mechanicznych gruntu nasypu.
1.4.7. Nasyp - drogowa budowla ziemna wykonana powyŜej powierzchni terenu w obrębie pasa drogowego.
1.4.8. Słabe podłoŜe (pod nasypem) - warstwy gruntu nie spełniające wymagań, wynikających z warunków nośności
lub stateczności albo warunków przydatności do uŜytkowania nasypu.
1.4.10. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” [1] pkt 2.
2.2. Materiały do wykonania robót
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową i aprobatą techniczną
Materiały do wykonania wzmocnienia podłoŜa nasypu za pomocą geosyntetyku powinny być zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST oraz z aprobatą techniczną IBDiM.
2.2.2. Geosyntetyk
Rodzaj geosyntetyku i jego właściwości powinny odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji
projektowej (np. geowłóknina, geotkanina, geokompozyt, georuszt itp.).
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Przy zastosowaniu geosyntetyku do oddzielenia korpusu nasypu od słabego podłoŜa zaleca się materiały o
wytrzymałości co najmniej 8 kN/m oraz duŜej odkształcalności (np. włókniny o wydłuŜeniu przy zerwaniu co
najmniej 40%); materiały te powinny zapewnić swobodny przepływ wody.
Geosyntetyki powinny być dostarczane w rolkach nawiniętych na tuleje lub rury. Wymiary (szerokość,
długość) mogą być standardowe lub dostosowane do indywidualnych zamówień (niektóre wyroby mogą być
dostarczane w panelach). Rolki powinny być opakowane w wodoszczelną folię, stabilizowaną przeciw działaniu
promieniowania UV i zabezpieczone przed rozwinięciem.
Warunki składowania nie powinny wpływać na właściwości geosyntetyków. Podczas przechowywania
naleŜy chronić materiały, zwłaszcza geowłókniny przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak równieŜ przed
długotrwałym (np. parotygodniowym) działaniem promieni słonecznych. Materiały naleŜy przechowywać
wyłącznie w rolkach opakowanych fabrycznie, ułoŜonych poziomo na wyrównanym podłoŜu. Nie naleŜy układać na
nich Ŝadnych obciąŜeń. Opakowania nie naleŜy zdejmować aŜ do momentu wbudowania.
Podczas ładowania, rozładowywania i składowania naleŜy zabezpieczyć rolki przed uszkodzeniami
mechanicznymi lub chemicznymi oraz przed działaniem wysokich temperatur.
Geotkanina stanowiąca warstwę separacyjno-wzmacniającą:
wytrzymałość na rozciąganie kN/m
≥ 70/70
wydłuŜenie przy zerwaniu %
≥ 22/18
siła przebijania (badanie CBR) [kN]
≥ 4,5
≥ 150
wielkość charakterystyczna porów µm
Geowłóknina stanowiąca warstwę separacyjną:
wytrzymałość na rozciąganie kN/m
wydłuŜenie przy zerwaniu %
siła przebijania (badanie CBR) [kN]

≥ 18/20
≥ 75/75
≥ 3,2
≥ 75

wielkość charakterystyczna porów µm
Geokrata stanowiąca warstwę wzmacniającą:
-wysokość komórek - 10 cm
-rozstaw między zgrzewami 340 mm
-wymiar komórki – średni
- wypełnienie geokraty warstwa kruszywa 0/6,3mm
W/w materiały musza mieć zastosowanie do wzmacniania nasypów pod drogi.
2.2.3. Grunty na nasypy
Grunty na nasypy powinny odpowiadać wymaganiom ST D-02.03.01 .
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania wzmocnienia geosyntetykiem podłoŜa nasypu
W zaleŜności od potrzeb Wykonawca powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego
sprzętu:
a) do układania geosyntetyków
układarki o prostej konstrukcji, umoŜliwiające rozwijanie geosyntetyku ze szpuli, np. przez podwieszenie rolki
do wysięgnika koparki, ciągnika, ładowarki itp.
b) do wykonania robót ziemnych
równiarki, walce, płyty wibracyjne, ubijaki mechaniczne itp. odpowiadające wymaganiom OST D-02.00.00
[3].
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Geosyntetyki mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem:
− opakowania bel (rolek) folią, brezentem lub tkaniną techniczną,
− zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem się w czasie przewozu,
− ochrony przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,
− niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami mogącymi przebić lub rozciąć
geowłókniny.
Materiał ziemny na nasypy powinien być przewoŜony zgodnie z wymaganiami ST D-02.00.00 [3].
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.
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5.2. Zasady wykonywania robót
Konstrukcja i sposób wykonania wzmocnienia geosyntetykiem podłoŜa nasypu powinny być zgodne z
dokumentacją techniczną i ST. W przypadku braku wystarczających danych moŜna korzystać z ustaleń podanych w
niniejszej specyfikacji, pod warunkiem uzyskania akceptacji InŜyniera.
5.3. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze dotyczą ustalenia lokalizacji nasypu, odtworzenia trasy, ew. usunięcia przeszkód,
przygotowania podłoŜa i ew. usunięcia górnej warstwy podłoŜa słabonośnego.
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, usunięcie drzew, krzaków, humusu, darniny i roboty
rozbiórkowe powinny odpowiadać wymaganiom ST D-01.00.00 [2].
Przygotowanie podłoŜa wymaga:
− usunięcia drzew, krzewów, korzeni, większych kamieni, które mogłyby uszkodzić materiał geotekstylny, a takŜe
ziemi roślinnej, o ile jest to moŜliwe (np. na torfach nie jest wskazane usuwanie tzw. koŜucha),
− wyrównania powierzchni, najlepiej przez ścięcie łyŜką w ruchu do tyłu, aby układany materiał geotekstylny
przylegał na całej powierzchni do podłoŜa.
5.4. Układanie i zasypywanie geosyntetyków
Geosyntetyki naleŜy układać na podstawie planu, określającego wymiary pasm, kierunek postępu robót,
kolejność układania pasm, szerokość zakładów, sposób łączenia, mocowania tymczasowego itp. Wskazany jest
kierunek układania „pod górę”.
Geosyntetyki naleŜy tak układać, by pasma leŜały poprzecznie do kierunku zasypywania. Zakłady
sąsiednich pasm powinny wynosić 30-50 cm, na podłoŜu bardzo słabym (CBR ≤ 2%) i nierównym lub w bieŜącej
wodzie - nawet 100 cm. JeŜeli pokrywana powierzchnia jest węŜsza niŜ dwie szerokości pasma, to moŜna je układać
wzdłuŜ osi. NaleŜy wówczas szczególnie przestrzegać zachowania zakładu pasm. Aby zapobiec przemieszczaniu
np. przez wiatr, pasma naleŜy przymocować (np. wbitymi w grunt prętami w kształcie U) lub chwilowo obciąŜyć
(np. pryzmami gruntu, workami z gruntem itp.). W uzasadnionych przypadkach wymagane jest łączenie pasm,
najczęściej na budowie za pomocą zszycia, połączeń specjalnych itp.
Wskazane jest stosowanie pasm jak najszerszych (około 5 m), gdyŜ mniej jest zakładów i połączeń. W
przypadku dysponowania wąskimi pasmami (1,5-3 m) korzystny jest układ krzyŜowy z przeplecionych
prostopadłych pasm, rozwijanych poprzecznie i podłuŜnie. Układ taki zapewnia skuteczną dwukierunkową
współpracę materiału.
JeŜeli szerokość wyrobu nie jest dostosowana do wymiarów konstrukcji, to rolki materiału moŜna ciąć na
potrzebny wymiar za pomocą odpowiednich urządzeń, np. piły mechanicznej. Nie naleŜy przy tym dopuszczać do
miejscowego topienia materiału, aby nie spowodować sklejania warstw rolki.
Zasypywanie powinno następować od czoła pasma na ułoŜony materiał, po czym zasypka jest rozkładana
na całej powierzchni odpowiednim urządzeniem, najczęściej spycharką, a tylko wyjątkowo ręcznie. DuŜe kamienie
nie powinny być zrzucane z większej wysokości, by nie niszczyć geosyntetyków. W takim przypadku celowe jest
układanie najpierw bezpośrednio na materiale warstwy bez kamieni. Pasma naleŜy układać „dachówkowo”, aby
przesuwanie zasypki nie powodowało podrywania materiału.
Niedopuszczalny jest ruch pojazdów gąsienicowych, walców okołkowanych i innych cięŜkich maszyn
bezpośrednio po ułoŜonym materiale geotekstylnym. Wymagana jest warstwa zasypki co najmniej 25-30 cm. Za
zgodą InŜyniera moŜna dopuścić ruch cięŜkich pojazdów kołowych po materiale, jeśli powstanie kolein powoduje
wybranie luzów i napięcie materiału, dzięki czemu lepiej przeciwdziała on odkształceniom gruntu. Koleiny
następnie wypełnia się zasypką.
Sposób wykonania nasypu powinien być zgodny z ustaleniami dokumentacji projektowej i odpowiadać
wymaganiom ST D-02.03.01 .
5.5. Inne roboty
Do innych robót, nie naleŜących bezpośrednio do zakresu robót przy wzmocnieniu geosyntetykiem podłoŜa
nasypu mogą naleŜeć: nawierzchnia, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy odwodnienia, umocnienie skarp
itp., które powinny być ujęte w osobnych pozycjach kosztorysowych.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew.
badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),
− sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia InŜynierowi do akceptacji.
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6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które naleŜy wykonać w czasie robót podaje tablica 1.
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót
Lp.

Wyszczególnienie badań i pomiarów

1

Oczyszczenie i wyrównanie terenu

2

Zgodność z dokumentacją projektową

3

Prawidłowość ułoŜenia geosyntetyku,
przyleganie do gruntu, wymiary, wielkość
zakładu itp.
Zabezpieczenie geosyntetyku przed
przemieszczeniem, prawidłowość
połączeń, zakotwień, balastu itp.

4

5

Wykonanie nasypu

Częstotliwość
badań

Wartości
dopuszczalne

Całe podłoŜe

Wg pktu 5.3

Kontrola bieŜąca
Jw.

Wg dokumentacji
projektowej
Wg dokumentacji
projektowej, aprobaty
technicznej i pktu 5.4

Jw.

Jw.

Jw.

Wg OST D-02.03.01

6

Przestrzeganie ograniczeń ruchu
Jw.
Wg pktu 5.4
roboczego pojazdów
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:
− m2 (metr kwadratowy), przy układaniu geosyntetyku,
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
− przygotowanie podłoŜa,
− ułoŜenie geosyntetyku.
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2. ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
[1] oraz niniejszej ST.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania kaŜdej jednostki obmiarowej obejmuje:
− prace pomiarowe,
− oznakowanie robót,
− przygotowanie podłoŜa,
− dostarczenie materiałów i sprzętu,
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
− odwiezienie sprzętu.
Dodatkowo cena wykonania 1 m2 układania geosyntetyku obejmuje:
− wykonanie robót przygotowawczych,
− ułoŜenie geosyntetyku.
10. Przepisy związane
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (ST)
1. D-M-00.00.00
Wymagania ogólne
2. D-01.00.00
Roboty przygotowawcze
3. D-02.00.00
Roboty ziemne
10.2. Inne dokumenty
4. Wytyczne
wzmacniania
GDDP - IBDiM, Warszawa, 2002

podłoŜa

gruntowego
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.04.01.01.
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOśA.
1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem koryta wraz z zagęszczaniem podłoŜa , które zostaną wykonane w ramach
rozbiórki istniejącego mostu i budowy nowego mostu wraz z dojazdami do mostu przez rzekę Sokołda w m.
Ostrówek gmina Sokółka w ciągu drogi dojazdowej nr działki 613 i 666 pow. sokólski woj. podlaskie.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót związanych z remontem
mostu i obejmują wszystkie czynności mające na celu:
- wykonanie koryta
- profilowanie i zagęszczanie podłoŜa.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia są zgodne z obowiązującymi ,odpowiednimi polskimi normami i z definicjami w SST
D.00.00.00. "Wymagania ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją
projektową ,SST oraz z zaleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.-00.00.00."Wymagania ogólne".
2. MATERIAŁY.
Nie występują
3. SPRZĘT.
Do zagęszczania podłoŜa naleŜy uŜyć walców oraz ewentualnie w miejscach trudno dostępnych
innego sprzętu zagęszczającego ,zapewniającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia.
Cały sprzęt budowlany ,maszyny, urządzenia i narzędzia powinny być w dobrym stanie ,zapewniającym
uzyskanie odpowiedniej jakości robót. Stosowany sprzęt nie moŜe spowodować niekorzystnego wpływu na
właściwości gruntu podłoŜa.
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w PZJ lub
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru ,lub w przypadku braku takich
dokumentów powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt powinien być stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien równieŜ dysponować sprawnym
sprzętem rezerwowym, umoŜliwiającym
prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych
robót zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
4. TRANSPORT.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M.-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 4
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Zasady ogólne.
Wykonawca moŜe przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoŜa dopiero
po zakończeniu i odebraniu robót ziemnych oraz wszystkich robót związanych z wykonaniem elementów
odwodnienia i instalacji urządzeń podziemnych w korpusie ziemnym.
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania podłoŜa bezpośrednio przed
rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoŜa i wykonywanie
tych robót z wyprzedzeniem jest moŜliwe wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłoŜu nie moŜe odbywać się ruch
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.2. Wykonanie koryta.
JeŜeli według dokumentacji projektowej lub zaleceń Inspektora Nadzoru nawierzchnia będzie wykonana w
korycie, to jego połoŜenie powinno być wytyczone. Sposób wytyczenia powinien umoŜliwiać wykonanie koryta
oraz warstw nawierzchni z tolerancjami określonymi w dokumentacji projektowej ,specyfikacjach lub przez
Inspektora Nadzoru.
Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. Rozmieszczenie
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palików ustawionych w rzędach równoległych do osi drogi ,powinno umoŜliwiać naciągnięcie
sznurków
lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie mniejszych niŜ co 10m.
Rodzaj sprzętu ,a w szczególności jego moc naleŜy dostosować do rodzaju gruntu ,w którym prowadzone
są roboty i do
trudności jego odspojenia.
Ręczne wykonanie koryta naleŜy stosować w przypadku ,gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie
maszyn , na przykład na poszerzeniach albo za zgodą Inspektora Nadzoru w przypadku robót o małym zakresie.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w
inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa w korycie naleŜy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w p.5.3. i w p.5.4.
5.3. Profilowanie podłoŜa.
Przed przystąpieniem do profilowania podłoŜe powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń.
NaleŜy usunąć błoto i grunt który uległ nadmiernemu nawilgoceniu.
Po oczyszczeniu powierzchni podłoŜa ,które ma być profilowane naleŜy sprawdzić ,czy istniejące rzędne
terenu umoŜliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoŜa.
Zaleca się aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5cm wyŜsze niŜ projektowane
rzędne podłoŜa. JeŜeli powyŜszy warunek nie jest spełniony i występują zaniŜenia poziomu w podłoŜu
przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchnić podłoŜe na głębokość zaakceptowaną przez
Inspektora Nadzoru ,dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu w
ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania
wartości wskaźnika zagęszczenia ,określonych w tablicy 1.
JeŜeli rzędne podłoŜa przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego
gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoŜa jego powierzchnię naleŜy dogęścić w
sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
.
Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.
5.4. Zagęszczanie podłoŜa.
Bezpośrednio po profilowaniu podłoŜa naleŜy przystąpić
do
jego
zagęszczenia
Jakiekolwiek
nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.
Zagęszczenie podłoŜa naleŜy kontrolować według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z
PN-88/B-04481 (metoda I lub II) (2). Wskaźnik zagęszczenia naleŜy określić zgodnie z BN-77/8931-12 (7).
Minimalna wartość wskaźnika zagęszczenia podłoŜa (Is) =1,0
Wilgotność gruntu podłoŜa przy zagęszczaniu nie powinna róŜnić się od wilgotności optymalnej o więcej
niŜ 20% jej wartości. Na zagęszczonym podłoŜu gruntowym spełniającym wymagania naleŜy przeprowadzić
badanie płytą wg PN-S-02205:1998 w celu całościowej oceny zagęszczenia( określenia wskaźnika odkształcenia Io).
Wskaźnik odkształcenia Io równy stosunkowi modułu odkształcenia wtórnego E2 do modułu odkształcenia
pierwotnego E1 nie powinien być mniejszy niŜ 2,2 .
5.5. Utrzymywanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoŜa.
PodłoŜe (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.
JeŜeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoŜa nastąpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystępuje natychmiast do układania warstw nawierzchni ,to powinien on zabezpieczyć
podłoŜe przed nadmiernym zawilgoceniem , na przykład przez rozłoŜenia folii lub w inny sposób zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.
JeŜeli wyprofilowane i zagęszczone podłoŜe uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystąpieniem
do układania podbudowy naleŜy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia.
Po osuszeniu podłoŜa Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych
napraw. 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.
W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne w zakresie i z
częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niŜ wskazano w odpowiednich
punktach niniejszej specyfikacji.
Wskaźnik zagęszczenia naleŜy sprawdzać przynajmniej w dwóch punktach ,wybranych losowo na
kaŜdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niŜ w jednym punkcie na 600m2.
Zagęszczenie naleŜy kontrolować na podstawie normalnej próby Proctora według PN-88/B-04481(metoda I lub II)
(2). W przypadku ,gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia według metody Proctora jest niemoŜliwe ze względu
na gruboziarniste uziarnienie materiału tworzącego podłoŜe, kontrolę zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie
obciąŜeń płytowych. NaleŜy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoŜa według PN-S-02205:1998
(3).
6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podłoŜa.
6.2.1. Zagęszczenie podłoŜa.
Do odbioru zagęszczenia podłoŜa Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie wyników
badań wskaźnika zagęszczenia ,wraz z wartościami średnimi dla całego odbieranego odcinka ,wykonane na
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podstawie bieŜącej kontroli zagęszczenia.
JeŜeli wyniki badań
są mniejsze od dopuszczalnych podłoŜe naleŜy spulchnić i roboty powtórzyć w
sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
6.2.2. Cechy geometryczne.
6.2.2.1. Równość.
Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoŜa naleŜy mierzyć 4-metrową łatą w kierunku
podłuŜnym. Nierówności poprzeczne naleŜy mierzyć 4 metrową łatą Nierówności nie mogą przekraczać 2cm.
6.2.2.2. Spadki poprzeczne.
Spadki poprzeczne naleŜy mierzyć za pomocą 4 metrowej łaty i poziomicy
Spadki poprzeczne podłoŜa podłoŜa powinny być zgodne z projektem z tolerancją 0,5%.
6.2.2.3. Głębokość koryta i rzędne dna.
Głebokość koryta i rzędne naleŜy sprawdzać w osi jezdni i na jej krawędziach
RóŜnice pomiędzy rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać +1cm i -2cm.
6.2.2.4. Ukształtowanie osi koryta.
Ukształtowanie osi koryta naleŜy sprawdzać w punktach głównych trasy i innych dodatkowych
punktach, rozmieszczonych nie rzadziej niŜ co 100m .
Oś w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ 5cm
6.2.2.5. Szerokość koryta.
Szerokość koryta nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10cm i -5cm.
6.2.2.6. Zasady postępowania z odcinkami o niewłaściwych
cechach geometrycznych.
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w
punkcie 6.2.2. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10cm,
wyrównanie i
powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBÓT.
Obmiaru koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoŜa dokonuje się na budowie w metrach
kwadratowych.
8. ODBIÓR ROBÓT.
Odbiór koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoŜa dokonywany jest na zasadach odbioru robót
zanikających i ulegających zakryciu i powinien być przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym wykonanie
ewentualnych napraw bez hamowania postępu robót.
Wykonawca zgłasza InŜynierowi do odbioru zakończony odcinek koryta wyprofilowanego i zagęszczonego
podłoŜa). Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badań z bieŜącej kontroli robót. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru na podstawie raportów Wykonawcy z bieŜącej kontroli robót, ewentualnych uzupełniających
badań i pomiarów oraz oględzin warstwy.
Inspektor Nadzoru zleci Wykonawcy lub niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie uzupełniających
badań i pomiarów wtedy gdy:
a) zakres lub częstotliwość badań Wykonawcy są niezgodne z
niniejszą specyfikacją, koszty tych badań ponosi Wykonawca
b) istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do jakości robót lub rzetelności badań Wykonawcy , koszty tych
badań ponosi Wykonawca w razie stwierdzenia
usterek.
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania robót poprawkowych, zakres i
wielkość potrąceń za
obniŜoną jakość lub poleci powtórzenie robót według zasad określonych w niniejszej
specyfikacji. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru. Wymagania w czasie odbioru gwarancyjnego jak w p. 6
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Płatność za metr kwadratowy wykonanego koryta naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną
jakości robót na podstawie pomiarów i badań laboratoryjnych z ewentualnymi potrąceniami za niewłaściwe cechy
geometryczne oraz zagęszczenie.
Cena jednostkowa wykonanego koryta obejmuje:
- prace pomiarowe,
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem
- załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp,
- profilowanie dna koryta i poboczy,
-zagęszczenie,
-utrzymanie koryta
- badania
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.05.01.03
NAWIERZCHNIA śWIROWA
1.
Wstęp
1.1.
Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót z wiązanych
z wykonaniem nawierzchni Ŝwirowej w ramach rozbiórki istniejącego mostu i budowy nowego mostu wraz z
dojazdami do mostu przez rzekę Sokołda w m. Ostrówek gmina Sokółka w ciągu drogi dojazdowej nr działki 613 i
666 pow. sokólski woj. podlaskie.
1.2.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót
wymienionych w pkt 1.
1.3.
Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu nawierzchni Ŝwirowej grubości
20 cm.
1.4.
Określenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia Ŝwirowa – nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych wykonywana z mieszanki
Ŝwirowej bez uŜycia lepiszcza czy spoiwa.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 1
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 1
2.
Materiały
2.1.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M-00.00.00
“Wymagania ogólne”, pkt 2.
2.2.
Materiały do nawierzchni Ŝwirowej
Mieszanka Ŝwirowa powinna mieć optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna mieścić się w
granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia podanych niŜej:
- przechodzi przez sito o wymiarach kwadratowych oczek, % wag.:
# 20
# 12
92 %
#4
64 ÷ 86 %
#2
47 ÷ 68 %
# 0,5
26 ÷ 44 %
# 0,075
8÷ 15%
Kruszywo naturalne uŜyte do mieszanki Ŝwirowej powinno spełniać wymagania normy PN-B-11111 i PN-B-11113,
a ponadto wskaźnik piaskowy wg BN-64/8931-01 dla mieszanki o uziarnieniu od 0 do 20 mm. WP powinien
wynosić od 25 ÷ 40.
3.
Sprzęt
3.1.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SP DM-00.00.00 “Wymagania ogólne”,
pkt 3.
3.2.
Sprzęt do wykonywania nawierzchni Ŝwirowej
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni Ŝwirowej powinien wykazać się moŜliwością korzystania z
następującego sprzętu:
- koparek i ładowarek do odspajania i wydobywania gruntu,
- spycharek lub równiarek do spulchniania, rozkładania, profilowania,
- ruchomych mieszarek do wymieszania mieszanki optymalnej,
- przewoźnych zbiorników na wodę do zwilŜania mieszanki optymalnej, wyposaŜonych w urządzenia do
równomiernego i kontrolowanego dozowania wody,
- walców statycznych dwukołowych, lekkich i średnich,
4.
Transport
4.1.
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 “ Wymagania ogólne”
pkt 4.
4.2.
Transport kruszywa
Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
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5.
Wykonanie robót
5.1.
Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST DM-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2.
PodłoŜe
PodłoŜe pod nawierzchnię Ŝwirową stanowi grunt nasypowy o WP > 35 % wykonany jako górna warstwa nasypu
(warstwa mrozoochronna).
5.3.
Wykonanie nawierzchni Ŝwirowej
5.3.1. Projektowanie składu mieszanki Ŝwirowej
Projekt składu mieszanki powinien być opracowany w oparciu o:
a) wyniki badań kruszyw przeznaczonych do mieszanki Ŝwirowej, wg wymagań p. 2.2.,
b) wyniki badań mieszanki, według wymagań podanych w punkcie 2.2.,
c) wilgotność optymalną mieszanki określoną wg normalnej próby Proctora, z godnie z normą PN-B-04481.
5.3.2. Odcinek próbny
Ze względu na mały zakres robót nie przewiduje się wykonania odcinka próbnego.
5.3.3. Wbudowanie i zagęszczenie mieszanki Ŝwirowej
Mieszanka Ŝwirowa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości,.Grubość rozłoŜonej warstwy
mieszanki powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną, tj. 12 cm dla warstwy dolnej
i 8 cm dla warstwy górnej.
Mieszanka po rozłoŜeniu powinna być zagęszczona przejściami walca statycznego gładkiego.
Zagęszczenie naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niŜ 0,98 zagęszczenia
maksymalnego, określonego według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 i BN-77/8931-12.
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, a w przypadku gdy jest niŜsza o więcej niŜ 2 % - zwilŜyć
określoną ilością wody.
Wilgotność moŜna badać dowolną metodą (zaleca się piknometr polowy lub powietrzny).
5.4.
Utrzymanie nawierzchni Ŝwirowej
Nawierzchnia Ŝwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna być pielęgnowana. W pierwszych dniach po wykonaniu
nawierzchni, powinna ona być stale wilgotna, zraszana ze zbiorników przewoźnych.
Pojawiające się wklęśnięcia po okresie pielęgnacji naleŜy wyrównać kruszywem po uprzednim wzruszeniu
nawierzchni. Jeśli mimo tych zabiegów powstaną wyboje, uszkodzone miejsca naleŜy wyciąć, uzupełnić świeŜą
mieszanką Ŝwirową, 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 ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 6.
6.2.
Badanie przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do produkcji
mieszanki Ŝwirowej i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
6.3.
Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości nawierzchni Ŝwirowej
6.3.1. Równość poprzeczna
Nierówności poprzeczne naleŜy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie powinny przekraczać ± 0,5 %.
6.3.2. Spadki poprzeczne nawierzchni
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją do ± 0,5 %.
6.3.3. Szerokość nawierzchni
Szerokość nawierzchni nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ – 5 cm i + 10 cm.
6.3.4. Grubość warstwy
Grubość warstw sprawdzać przez wykopanie dołków kontrolnych w połowie szerokości nawierzchni. Dopuszczalne
odchyłki od projektowanej grubości nie powinny przekraczać ± 1 cm.
6.4.
Zagęszczenie nawierzchni
Kontrolę zagęszczenia moŜna wykonać dowolną metodą. Badanie naleŜy wykonać minimum w dwóch miejscach.
7.
Obmiar robót
7.1.
Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 7.
7.2.
Jednostka obmiarowa
2
Jednostką obmiarową jest m (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni Ŝwirowej o określonej grubości.
8.
Odbiór robót
8.1.
Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeŜeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne.
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9.
Podstawa płatności
9.1.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 9.
9.2.
Cena jednostki obmiarowej
2
Cena wykonania 1 m (metra kwadratowego) nawierzchni Ŝwirowej drogi obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- spulchnienie, wyprofilowanie i zagęszczenie ze skropieniem wodą podłoŜa gruntowego,
- dostarczenie materiałów,
- dostarczenie i wbudowanie mieszanki Ŝwirowej,
- wyrównanie do wymaganego profilu,
- zagęszczenie warstwy nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji Technicznej.
10.
Przepisy związane
10.1.
Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. badanie próbek gruntu.
2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
świr i mieszanka
3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
4. PN-B-19701
Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.
5. BN-64/8931-01
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.
6. BN-68/8931-04
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
7. BN-77/8931-12
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-06.01.01
HUMUSOWANIE I OBSIANIE SKARP
1.WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
humusowaniem i obsianiem skarp które zostaną wykonane w ramach rozbiórki istniejącego mostu i budowy nowego
mostu wraz z dojazdami do mostu przez rzekę Sokołda w m. Ostrówek gmina Sokółka w ciągu drogi dojazdowej
nr działki 613 i 666 pow. sokólski woj. podlaskie.
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 umocnienia skarp i obejmują:
-plantowanie skarp
- humusowanie skarp warstwą grubości 15 cm wraz z obsianiem trawą,
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Darniowanie - pokrycie darniną niezabezpieczonej powierzchni korpusu drogowego w taki sposób, aby darnina do niej przyrosła.
1.4.2. Humusowanie - przykrycie skarpy lub rowu ziemią roślinną w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy i jej przyjęcia
się.
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 umocnienia skarp, rowów i ścieków
Materiałami do wykonania umocnienia skarp, według zasad n/n SST są następujące materiały, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru:
2.2.1. Humus
Humus powinien być ziemią urodzajną o zawartości od 3 do 20% składników organicznych. Humus powinien być
pozbawiony kamieni większych od 5 cm i wolny od zanieczyszczeń obcych.
Do humusowania skarp naleŜy uŜyć ziemię roślinną zdjętą z pasa robót ziemnych i składowaną zgodnie z SST
D.01.02.02.
2.2.2. Nasiona traw
Wybór gatunków traw naleŜy dopasować do warunków miejscowych, a więc do rodzaju gleby i stopnia jej
zawilgocenia. Najlepiej nadają się do tego specjalne mieszanki traw, mające gęste i drobne korzonki.
Do obsiania skarp naleŜy uŜyć nasion uniwersalnej mieszanki traw o gwarantowanej jakości, spełniającej
wymagania normy PN-R-65023 [11].
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:
 ubijaki o ręcznym prowadzeniu, wibratory samobieŜne lub płyty ubijające do zagęszczania,
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 umocnienia skarp, rowów i ścieków
4.2.1. Transport humusu
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Transport humusu moŜe być wykonywany dowolnymi środkami transportu.
4.2.2. Transport nasion traw
Środki transportowe powinny być czyste i zabezpieczające nasiona przed zamoknięciem oraz obniŜeniem ich
wartości siewnej.
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 umocnienie skarp, rowów i ścieków.
5.2.
Humusowanie
Przed przystąpieniem do humusowania, powierzchnie powinny odpowiadać wymaganiom określonym w
Dokumentacji Projektowej i SST D.02.01.01 oraz SST D.02.03.01.
Grubość przykrycia ziemią roślinną zgodnie z Dokumentacją Projektową wynosi 10 cm.
Dla lepszego powiązania warstwy humusu z gruntem naturalnym zaleca się w powierzchni skarpy naciąć niewielkie
rowki poziomo lub pod kątem 30o÷45o w odstępach co 0,5÷1,0 m i głębokości 15÷20 cm.
Warstwę ziemi roślinnej naleŜy lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne.
5.3.
Obsianie trawą
Obsianie trawą powinno być przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych - w okresie wiosny lub
jesieni. Ziarna trawy powinny być równomiernie rozsypane po zasiewanej powierzchni w ilości 2 kg/100 m2, a po
rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie. Wykonawca powinien podjąć wszelkie środki aby zapewnić
prawidłowy rozwój ziaren trawy po ich wysianiu. 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.
Kontrola przed rozpoczęciem Robót
Przed wykonaniem umocnienia skarp 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:
- prawidłowość humusowania i obsiania trawą,
6.3.1. Badanie jakości humusowania i obsiania trawą
Kontrola Robót w zakresie humusowania i obsiania polega na sprawdzeniu:
 oczyszczenia terenu z zanieczyszczeń,
 rozścielenia humusu z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi,
 zgodności składu mieszanki traw z wymaganiami,
 gęstości zasiewu nasion.
Dopuszcza się następujące odchyłki w wykonaniu Robót:
 dla grubości humusu - ± 2 cm,
 dla ilości wysianych nasion traw w kg/1000 m2 - ± 0,5 kg.
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 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”. Wymagania w czasie odbioru
gwarancyjnego jak w p. 6
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,
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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.
Ilości robót:

humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 15 cm
Cena wykonania Robót obejmuje:
roboty pomiarowe i przygotowawcze,
dostarczenie materiałów,
wykonanie humusowania z obsianiem,
pielęgnację umocnień,
- uporządkowanie terenu,
przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w SST.
10.
PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1.

Normy

1.
2.

PN-R-65023
PN-S-02205

Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych.
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.07.02.01.
OZNAKOWANIE I ZABEZPIECZENIE ROBÓT
1.0. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
organizacją, oznakowaniem i zabezpieczeniem , które zostaną wykonane w ramach rozbiórki istniejącego mostu i
budowy nowego mostu wraz z dojazdami do mostu przez rzekę Sokołda w m. Ostrówek gmina Sokółka w ciągu
drogi dojazdowej nr działki 613 i 666 pow. sokólski woj. podlaskie.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu oznakowania i zabezpieczenia
robót i obejmują:
- wykonanie projektu zabezpieczenia i oznakowania terenu robót
- wykonanie elementów oznakowania
-ustawienie, przestawianie i demontaŜ oznakowania , przegród i zapór
- inne roboty zgodnie z projektem wykonawczym
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i ST D-M00.00.00. "Wymagania ogólne".
1.5. Ogólne wymagania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonanych robót oraz za ich
zgodność z dokumentacją projektową, SST i zaleceniami InŜyniera.
2. MATERIAŁY
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne". znaki B18 –zakaz
wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t. Tarcze znaków pionowych naleŜy wykonać jako
znaki z grupy znaków małych z folii typu 1.
3. SPRZĘT
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne".
4. TRANSPORT
Zgodnie z ST D-M-00.00.00. Transport realizować dowolnymi środkami transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne".
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z projektem wykonawczym i projektem
organizacji ruchu na czas robót.
7. ODBIÓR ROBÓT
7.1. Ostateczny odbiór robót
Odbiór oznakowania i zabezpieczenia robót dokonywany jest na zasadach odbioru ostatecznego robót.
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena jednostkowa (ryczałtowa) uwzględnia zapewnienie wszystkich czynników produkcji
oraz wykonanie i likwidację wszystkich elementów niezbędnych do realizacji robót i zabezpieczenia terenu
budowy
- wykonanie projektu zabezpieczenia i oznakowania terenu robót
-zakup i dostarczenie materiałów
- ustawienie znakow B18 zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu
- wykonanie i likwidację przegród i zapór
- uporządkowanie miejsca robót
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
M.11.01.01
WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH III KAT.
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
wykonaniem wykopów w gruncie kat. III , które zostaną wykonane w ramach rozbiórki istniejącego mostu i
budowy nowego mostu wraz z dojazdami do mostu przez rzekę Sokołda w m. Ostrówek gmina Sokółka w ciągu
drogi dojazdowej nr działki 613 i 666 pow. sokólski woj. podlaskie.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem wykopów w gruncie kat.III
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Głębokość wykopów - róŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczona w osi wykopu
1.4.2. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1m
1.4.3. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach 1 - 3m
1.5. Ogólne wymagania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za
ich zgodność z dokumentacją, SST oraz zaleceniami InŜyniera.
2. MATERIAŁY
Wykopy będą wykonywane w gruncie kat.III w skład których, zgodnie z podziałem gruntów wchodzą:
- piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, półzwarte
- torf z korzeniami grub. ponad 30mm
- nasyp zleŜały z piasku gliniastego, pyłu i lessu
- glina, glina cięŜka i iły wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne bez głazów
Umocnienie ścian wykopów z bali drewnianych lub elementów stalowych oraz ścianek szczelnych stalowych.
Ścianka szczelna drewniana (drewno kl K33) lub stalowa.
3. SPRZĘT
Sprzęt uŜywany do robót ziemnych musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Roboty objęte niniejszą SST przewiduje się wykonać ręcznie i mechanicznie
4. TRANSPORT
Rodzaj środków transportowych musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady prowadzenia robót
.
Wykopu naleŜy dokonywać z zachowaniem wymagań dotyczących dokładności, określonych w p. 5.2.
Odspojone grunty przeznaczone do wykonywania nasypów naleŜy przewieźć na odkład.
JeŜeli grunt jest zamarznięty nie naleŜy odspajać go do głębokości ok 0,5m powyŜej projektowanych rzędnych
robót ziemnych.
Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać prawidłowe umocnienie ścian i odwodnienie wykopu w
całym okresie trwania robót ziemnych.
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność
rzędnych terenu z danymi zawartymi w projekcie technicznym. Wszelkie odstępstwa, w
tym zakresie, od
dokumentacji powinny być zarejestrowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Obmiaru robót naleŜy dokonywać mając na uwadze zapisy w dzienniku.
Ręcznie moŜna wykonywać wykopy do głębokości max. 2,0m.
W czasie wykonywania tych robót, na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo
obszaru przyległego do wykopów, wraz ze znajdującymi się tam budowlami. W przypadku natrafienia w
trakcie wykopów na przedmioty zabytkowe lub szczątki archeologiczne naleŜy powiadomić o tym konserwatora
zabytków oraz Inspektora Nadzoru, a roboty przerwać na obszarze znalezisk do dalszej decyzji.
JeŜeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nie przewidziane w
dokumentacji technicznej instalacje
wodociągowe,
kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne) albo
niewybuchy lub inne pozostałości wojenne, wówczas roboty naleŜy przerwać, powiadomić o tym Inwestora, a
dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi
urządzeniami..
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5.2. Dokładność wykonania wykopów
1. Odchylenie osi korpusu robót ziemnych w wykopie od osi projektowanej nie moŜe być większe niŜ 10cm
2. RóŜnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie moŜe przekraczać +1cm i -3cm.
3. Szerokość korpusu nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ 10cm a krawędzie dna
wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontroli w zakresie wykopów podlegają:
- przekroje poprzeczne
-odwodnienie wykopu
-umocnienie wykopu
-umocnienie ścian wykopu
Pomiary w czasie odbioru powinny być przeprowadzone przez Wykonawcę w obecności Inspektora Nadzoru.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest 1 m3 objętości wykopów.
Obliczenia dokonuje się na podstawie przekrojów poprzecznych terenu.
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem
decyzjami Inspektora Nadzoru.

technicznym, SST oraz pisemnymi

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność za 1 m3 naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem, po odbiorze robót.
Cena jednostkowa uwzględnia:
- prace pomiarowe
- wykonanie wykopu z transportem urobku na odkład i bez transportu,
-umocnienie wykopu
- profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z dokumentacją projektową
- zagęszczenie powierzchni wykopu
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych
- rozplantowanie urobku na odkładzie
- odwodnienie wykopu na czas wykonywania robót
- rekultywację terenu
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
M.11.01.04.
ZASYPANIE WYKOPÓW Z ZAGĘSZCZENIEM
1.

WSTĘP

1.1.
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zasypek przyobiektowych , które
zostaną wykonane w ramach rozbiórki istniejącego mostu i budowy nowego mostu wraz z dojazdami do mostu
przez rzekę Sokołda w m. Ostrówek gmina Sokółka w ciągu drogi dojazdowej nr działki 613 i 666 pow. sokólski
woj. podlaskie.
1.2.
Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontaktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych
w pkt.1.1.
1.3.
Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia prac związanych z wykonywaniem zasypek
przyobiektowych.
1.4.
Określenia podstawowe.
1.4.1.Wysokość nasypu - odległości między terenem a osią nasypu lub wykopu w kierunku pionowym.
1.4.2.Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niŜ 1m.
1.4.3.Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca
stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:

αd
αd S
I=
S

gdzie: αd- gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3]
αdS- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w
normalnej próbie Proctora, zgodnie PN-88/B-04481, słuŜąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach
ziemnych, a badana wg normy BN-77/8931-12
1.4.4.Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.00.00.00
„Wymagania ogólne”
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonanych robót oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową i poleceniami InŜyniera.
2.
MATERIAŁY.
Zasypki przyobiektowe naleŜy wykonywać z gruntów pozyskanych z ukopu lub odkładu.
3.
SPRZĘT.
Do wykonania zasypek naleŜy zastosować następujący sprzęt:
- płyty wibracyjne lekkie lub ubijarki spalinowe oraz narzędzia ręczne.
4.TRANSPORT.
Rodzaj środków transportowych musi być zaakceptowany przez

Inspektora Nadzoru.

5.
WYKONANIE ROBÓT.
5.1.
Przygotowanie podłoŜa w obrębie podstawy nasypu.
Przed przystąpieniem do zasypywania wykopów przyobiektowych naleŜy skontrolować wskaźniki zagęszczenia
gruntów rodzimych, zalegających w górnej strefie podłoŜa nasypu. JeŜeli wartość wskaźnika jest mniejsza niŜ 0.98
Wykonawca winien grunt dogęścić.
Zasypki powinny być wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłuŜnego, które określono w
dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu, na piśmie przez
InŜyniera. NaleŜy je wykonywać metodą warstwową. Grubość warstwy winna być dobrana w zaleŜności od
wydajności sprzętu do zagęszczania. Nie zezwala się na wbudowywanie gruntów przewilgoconych, których stan
uniemoŜliwia osiągnięcie wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Wykonanie nasypów naleŜy przerwać, jeŜeli
wilgotność gruntu przekracza wilgotność optymalną o ponad 20%. Nie naleŜy wykonywać nasypów o temperaturach
przy których nie jest moŜliwe osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Nie dopuszcza się
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wbudowywania gruntów ze śniegiem i lodem. W czasie duŜych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być
przerwane.
5.3.
Zagęszczenie gruntu.
KaŜda warstwa gruntu powinna być zagęszczona jak najszybciej po rozłoŜeniu z zastosowaniem sprzętu
zatwierdzonego przez InŜyniera.
Ze względu na niewielki zakres robót oraz miejscami wąskie powierzchnie nasypów zaleca się stosowanie do
zagęszczenia lekkie płyty wibracyjne lub szybko uderzające ubijaki. Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz
liczbę przejść maszyny zaleca się ustalić doświadczalnie. Orientacyjne grubości jednej warstwy winna wynosić 2040cm.Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania nie powinna róŜnić się od wilgotności optymalnej o więcej niŜ 20%.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Kontrola wykonywania zasypek przyobiektowych.
Wymagane jest sprawdzenie zagęszczenia nasypów i uformowania powierzchni terenu.
7.
OBMIAR ROBÓT.
Objętość zasypek będzie mierzona w metrach sześciennych na podstawie obliczeń z zatwierdzonych przekrojów
poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego.
Obmiar nie powinien obejmować objętości nie wykazanych w dokumentacji projektowej, za wyjątkiem
zaakceptowanych na piśmie przez InŜyniera.
8.

ODBIÓR ROBÓT.

Odbiór robót ziemnych dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.
Powinien być przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym wykonanie poprawek bez hamowania postępu robót. Do
odbioru przedstawia wszystkie wyniki badań kontroli bieŜącej.
Roboty ziemne uznaje się za wykonane prawidłowo jeŜeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach
okazały się zgodne z odpowiednimi wymaganiami. W przypadku gdyby wykonanie choć jednego elementu robót
ziemnych okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za niezgodne z dokumentacją. W tym
przypadku Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do
ponownego odbioru.
9.
PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Płatność za metr sześcienny[1m3] naleŜy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych wg punktu 7 ustalonych
zgodnie z obmiarem.
10.
PRZEPISY ZWIĄZANE.
1.PN-86/B-02480 „Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów”.
2.PN-81/B-04452 „Grunty budowlane. Badania polowe”.
3.PN-88/B-04481 „Grunty budowlane. Badania próbek gruntu”.
4.PN-60/B-04493 „Grunty budowlane. Oznaczenia kapilarności biernej”.
5.BN-75/8931-03 „Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i lotniskowych”.
6.BN-70/8931-05 „Drogi samochodowe. Oznaczenia wskaźnika nośności gruntu jako
podłoŜe nawierzchni
podatnych”.
7.BN-77/8931-12 „Drogi samochodowe. Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu”.
8.BN-72/8932-01 „Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne”.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
M.11.02.05.
WBICIE PALI DREWNIANYCH
1.0. WSTĘP
1.1.
Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wbiciem pali drewnianych.,
które zostaną wykonane w ramach rozbiórki istniejącego mostu i budowy nowego mostu wraz z dojazdami do mostu
przez rzekę Sokołda w m. Ostrówek gmina Sokółka w ciągu drogi dojazdowej nr działki 613 i 666 pow. sokólski
woj. podlaskie.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.
Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wbiciem pali
drewnianych pionowych
1.4.
Określenia podstawowe
1.4.1. Fundament konstrukcji mostowej - element konstrukcji współpracujący z gruntem.
1.4.2. Pale wbijane - pale zagłębiane w grunt powodujące jego rozpychanie.
1.5.
Ogólne wymagania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich
zgodność z dokumentacją projektową, SST oraz zaleceniami InŜyniera.
2.

MATERIAŁY
Na pale podpór wybierać naleŜy drewno okrągłe klasy C24 sosnowe, bez nast. wad:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zgrubienia odziomkowego
krzywizny podłuŜnej
sęków tabacznych i duŜej liczby sęków
sinizny
zgnilizny
pęknięć okręŜnych pełnych
pęknięć z przesychania
obwaru z przeŜywiczenia
mimośrodowego ukształtowania się rdzenia w palu drzewnym lub rdzenia podwójnego
chodników owadzich płytkich lub głębokich oraz drewno z częściowo dopuszczalnymi wadami nie
przekraczającymi nast. tolerancji:
zbieŜność średnicy - nie większa niŜ 1cm na 1m
spłaszczenie nie większe niŜ 1/10 największego wymiaru przekroju poprzecznego
długość pęknięć wewnętrznych rdzeniowych na powierzchni czołowej - nie większa niŜ 1/3 średnicy
odległość od rdzenia pęknięć okręŜnych łukowych - nie większa niŜ Ľ średnicy.

Materiały impregnacyjne
• impregnacja powierzchniowa (na budowie): np Imprex W,
Pasta grzybobójcza B.
Izolacja smołowa.
Stosowane materiały impregnacyjne muszą mieć aktualne Świadectwo ITB (Instytut Techniki Budowlanej).
3.
SPRZĘT
Do prac fundamentowych naleŜy stosować sprzęt posiadający atesty
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

i

instrukcje

uŜytkowania

4. Transport
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.0. WYKONANIE ROBÓT
5.1.
Pale fundamentowe drewniane
Drewno przeznaczone na pale powinno być okorowane na biało oraz oczyszczone z resztek sęków i wygładzone.
Głowica powinna być ścięta prostopadle do osi pala i zabezpieczona przez nasadzenie stalowego pierścienia ze
ściankami pochylonymi do pionu 1:20, wykonanego z płaskownika o wymiarach nie mniejszych niŜ 100x8mm.
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Dolny koniec pala naleŜy zaostrzyć do kształtu regularnego ostrosłupa, którego oś pokrywa się z osią pala. Ostrze
naleŜy wykonać na długości równej 1,5 - 2 średnic pala, a zbieŜność skrócić i złagodzić na 1/3 tej długości. Przy
wbijaniu pali w grunty twarde, gliniaste, Ŝwirowe, zawierające kamienie, resztki dawnych konstrukcji lub inne
przeszkody ich zaostrzone końce naleŜy zabezpieczyć okuciami przed uszkodzeniem.
Pal wbija się pionowo cieńszym końcem, zaostrzonym w tzw szpic, równieŜ po to, aby przerwać kapilarne
podciąganie włókien drzewnych. Daje to efekt dwukrotnego przedłuŜenia trwałości nawet bez impregnacji.
5.1.1. Składowanie drewna na pale
Teren pod skład drewna powinien być wyrównany, odwodniony ściekami, oczyszczony z resztek obróbki drewna i
innych zanieczyszczeń, zaopatrzony w urządzenia p/poŜarowe i w miarę potrzeby zdezynfekowany.
Drewno okrągłe układa się w poziome rzędy (warstwy), przedzielając je przekładkami, min. 30cm nad
powierzchnią terenu. Rzędy są układane na przemian odziomkami i wierzchołkami, tzn jeśli okrąglaki w
jednym rzędzie są zwrócoen odziomkami w pewnym kierunku, to okrąglaki w rzędach niŜszym i wyŜszym są
zwrócone wierzchołkami w tym samym kierunku. Cały
stos powinien być przykryty od góry pochyło ułoŜonymi deskami w celu lepszego spływu wody opadowej.
5.1.2. Impregnacja pali
Pale konstrukcyjne w części wbijanej w grunt i jednocześnie w części, która będzie stale znajdowała się w wodzie
nie wymagają impregnacji. Natomiast pale stykające się z gruntem lub umieszczone w gruncie , pale w części
nadwodnej i odcinki pali znajdujące się między poziomem wysokiej i niskiej wody (są najbardziej naraŜone na
niszczenie) muszą być impregnowane.
NaleŜy je zabezpieczyć poprzez:
Impregnacja powierzchniowa - wszystkie pale w części nadwodnej
Metoda smarowania polega na dwukrotnym pokryciu powierzchni drewna impregnatem za pomocą szczotek
lub pędzli. MoŜna zastosować np. Imprex W.
IMPREX W - środek ochrony drewna. Oleista ciecz barwy ciemnobrązowej o przemijającym zapachu
rozpuszczalników naftopochodnych, trudno lotną, trudno wymywalną, łatwo palną, nie przenikającą przez tynki.
Norma zuŜycia - 0,3 kg impregnatu na 1m2 powierzchni drewna przy 2-3 krotnym smarowaniu.
Impregnacja głęboka - wprowadzenie w drewno impregnatu sproszkowanego -dodatkowo kaŜdy pal na
długości 1,40m (strefa między niską a wysoką wodą) lub 1,0 m dla pali przyczółkowych zabezpieczyć poprzez:
a/ nawiercenie w drewnie otworów średnicy 2cm, na głębokość
równą
połowie
średnicy pali,
naprzemiennie z róŜnych stron, b/ wypełnienie otworów suchym proszkiem impregnacyjnym np. Drewnosol,
Fungonit NW, poprzez wykonanie tzw. skrętów (jak w papierosach) i włoŜenie ich w otwory w
drewnie; końce otworów zakołkować,
b/ pokrycie zabezpieczonej powierzchni pastą grzybobójczą B oraz izolacją smołową tak aby zachodziła
przynajmniej 5cm powyŜej i poniŜej granicy zaimpregnowania.
5.2.
Zasady wbijania pali
Pale wbijać kafarem mechanicznym o masie młota min. dwukrotnie większej od masy pala.
Przy wbijaniu pali powinien być prowadzony dziennik wbijania pali, gdzie notuje się wpędy i inne
pomiary towarzyszące wg wzoru w dzienniku. Przy gruncie nośnym jednorodnym moŜna zanotować wpędy
dla ostatnich 10-ciu serii po 10 uderzeń.
Wpęd pala odpowidający potrzebnej jego nośności określa się za pomocą wzoru Brixa, który jest podany w
dzienniku wbijania pali.
Wbijanie do zupełnego zatrzymania się pala czyli tzw odboju jest niedopuszczalne, gdyŜ moŜna w ten sposób
zniszczyć pal.
Pale w podporach drewnianych powinny być wbite pionowo w szeregach.
Dla co najmniej 50% pali wbijanych naleŜy rejestrować liczbę uderzeń młota podczas ich zagłębiania. Pomiar
co 50cm mierząc od połowy zagłębienia pala w gruncie, a na ostatnich 30cm zagłębienia co 10cm postępu
pala przy wysokości spadku bijaka równej 1m. W przypadku złoŜonych warunków gruntowych pomiary naleŜy
wykonywać na całej długości pala.
W czasie robót palowych naleŜy prowadzić dziennik wbijania pali. Wzór dziennika podaje norma PN-83/B-02482.
5.3.

Przygotowanie pali do nasadzenia oczepu

Oczep z palami naleŜy łączyć za pomocą stalowych trzpieni lub czopów.
Przy zastosowaniu czopów pale naleŜy obciąć do poziomu o 1cm powyŜej wierzchu czopa. Czopy naleŜy
wykonać przez usunięcie dookoła nich drewna z czołowej powierzchni pala oraz wyrównanie i wygładzenie
pozostałej powierzchni czołowej pala. Zaleca się stosowanie odpowiednich szablonów.
a=d/3 - d/4 ; b=d/4 - d/5 ; h=d/4
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• a i b wymiar boku czopa,
• d średnica pala lub słupa
• h wysokość czopu
Gniazdo w oczepie powinno mieć takie same wymiary w planie ab, a głębokość 5-10mm większą od
wysokości czopa h.
6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Tolerancje wbijania pali są następujące:
• przesunięcie w planie nie powinno być większe niŜ 0,5 średnicy pala okrągłego, lecz nie więcej niŜ 20cm
• liczba nieosiowo wbitych pali, tj. o odchyleniu większym niŜ 0,5 średnicy pala nie powinna
przekraczać 1/3 ogólnej liczby pali w szeregu.
7.0. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest 1szt wbitego i odebranego pala.
8.0 ODBIÓR ROBÓT
Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym, SST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora Nadzoru.
Ogólne zasady odbioru Robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Odbiór wbicia pali drewnianych dokonywany jest na zasadach odbioru 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 obiektu zanikają lub ulegają zakryciu. Odbioru tych robót dokonuje InŜynier po
zgłoszeniu przez kierownika budowy, wpisem do dziennika budowy gotowości odbioru. Jakość odbieranych robót
ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o badania i pomiary przy udziale Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia
odchyleń od wymagań zawartych w dokumentacji projektowej, SST, Inspektor Nadzoru ustala rodzaj i zakres
niezbędnych do wykonania robót poprawkowych z podaniem terminu ich wykonania lub określa zakres i wielkość
potrąceń za obniŜoną jakość robót.
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena jednostkowa uwzględnia:
•
•
•
•
•
•
•
•

wykonanie rusztowania pod kafar na lądzie i nad wodą z wykorzystaniem np. pontonów,
transport, montaŜ, demontaŜ i przemieszczanie kafara
dostarczenie, przygotowanie i wbicie pali do właściwej nośności,
obcięcie pala na projektowanym poziomie,
wykonanie elementów do połączeń z oczepami
wykonanie impregnacji pali,
niezbędne pomiary i badania
uporządkowanie terenu budowy.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
M.11.08.00.
WYKONANIE PRZYCZÓŁKÓW DREWNIANYCH
1.
WSTĘP
1.1.
Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem przyczółków
drewnianych mostu. które zostaną wykonane w ramach rozbiórki istniejącego mostu i budowy nowego mostu wraz z
dojazdami do mostu przez rzekę Sokołda w m. Ostrówek gmina Sokółka w ciągu drogi dojazdowej nr działki
613 i 666 pow. sokólski woj. podlaskie.

1.2.

Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.
1.3.
Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem przyczółków
drewnianych, a w szczególności wykonanie:
• oczepów i opierzenia przyczółków,
• pokrycia opierzenia papą asfaltową,
• zaimpregnowanie oczepów i opierzenia przyczółków
• oczepy na palach konstrukcji mostu
1.4.
Określenia podstawowe
1.4.1. Drewno budowlane - element drewniany lub jego część, wbudowany albo przeznaczony do wbudowania w
obiekt budowlany.
1.4.2. Grzyboodporność drewna budowlanego - odporność drewna budowlanego na niszczące działanie
grzybów z klasy podstawczaków.
1.5.
Ogólne wymagania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, SST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
2.0.
MATERIAŁY
Opierzenie z bali o grubości 100 mm. Drewno klasy C 24 – opierzenie i oczepy przyczółków. Drewno klasy C27 oczepy na palach konstrukcji mostu . Wszystkie elementy drewniane muszą być impregnowane metodą
ciśnieniowo-prózniową.
Przykładowe materiały impregnacyjne -Fungodesk, Imprex W, Fluotox, Xylocolor, Soltox, Kreodina B,
Xylamit popularny, Intox S lub SB, Fabos M-2F,
Stosowane materiały impregnacyjne muszą mieć aktualne Świadectwo ITB (Instytut Techniki Budowlanej).
Papa asfaltowa
3.0.
SPRZĘT
Stosować sprzęt do wykonania i transportu elementów drewnianych:
• Ŝuraw
• samochód skrzyniowy,
• drobny sprzęt pomocniczy - młotki, piły do drewna, siekiery.
4. TRANSPORT
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.0.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.
Składowanie drewna na elementy drewniane
Teren pod skład drewna powinien być wyrównany, odwodniony ściekami, oczyszczony z resztek obróbki drewna i innych
zanieczyszczeń, zaopatrzony w urządzenia p/poŜarowe i w miarę potrzeby zdezynfekowany.
Stosy tarcicy naleŜy uakładać na podkładach o wysokości co najmniej 25cm z przekładkami między poszczególnymi rzędami i
z odstępami między poszczególnymi sztukami. Odstępy te powinny tworzyć płaszczyzny pionowe. Układać sztuki tarcicy tak,
by części przyrdzeniowe w przekroju umieszczone były zawsze u góry. Szerokość stosu nie powinna przekraczać 5m. Stosy
powinny być umieszczone długością prostopadle do kierunku panujących wiatrów. Odległość między stosami powinna być nie
mniejsza od 1m. Skład drewna naleŜy umieścić w odległości co najmniej 20m od budynków mieszkalnych i uŜytkowych. Stosy
tarcicy naleŜy przykryć od góry pochyło ułoŜonymi deskami.
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Materiały ułoŜone w stosy powinny być przeglądane na ogół nie rzadziej niŜ raz na miesiąc. w razie zauwaŜenia objawów
gnicia, naleŜy stos przełoŜyć, usuwając jednocześnie materiał psujący się.
5.2.
Impregnacja elementów drewnianych
Wszystkie elementy drewniane muszą być impregnowane metodą ciśnieniowo-próŜniową.
5.3.
Wykonanie podpór
Pale podpór powinny być równo obcięte, poczym w palach naleŜy wyciąć czopy.
Czopy naleŜy wykonać przez usunięcie dookoła nich drewna z czołowej powierzchni pala oraz wyrównanie i wygładzenie
pozostałej powierzchni czołowej pala. Zaleca się stosowanie odpowiednich szablonów.
Wymiary czopów zgodnie z normą PN-92/S-10082:
a=d/3 - d/4 ; b=d/4 - d/5 ; h=d/4
• a i b wymiar boku czopa,
• d średnica pala lub słupa
• h wysokość czopu
Gniazda w oczepach powinny być wykonane 0,5 do 1cm głębsze niŜ wysokość czopa.
Połączenia pali z oczepem mogą być równieŜ wykonane za pomocą trzpieni stalowych o średnicy 24 mm i l=250
mm.
Jednocześnie z przygotowaniem pali naleŜy wykonać oczep z drewna sosnowego. Polega to na obrobieniu
oczepu na czysto i wycięciu w nim gniazd na czopy wykonane w palach. Połączenia pali z oczepem muszą
być wzmocnione klamrami stalowymi o średnicy 16 mm i l=400 mm, kaŜdy pal -2 klamry.
Od strony nasypu wykonać opierzenie z bali 100mm zabezpieczonych papą asfaltową.
6.0.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontroli podlega:
•
•
•
•

7.

jakość zastosowanego drewna, zgodność klasy zastosowanego drewna z projektem technicznym
zgodność przekrojów elementów przyczółka z projektem technicznym
zastosowanie rodzaju, gatunku i ilości środków impregnacyjnych
prawidłowość zastosowania i umiejscowienia oraz dostateczna ilość śrub, przepisowego wymiaru
podkładek, naleŜyte dokręcenie śrub

OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest 1m3 drewna uŜytego do wykonania podpory.

8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót
Ogólne zasady odbioru Robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”..
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena jednostkowa uwzględnia:
•
•
•
•
•
•
•

dostarczenie niezbędnych materiałów
wykonanie elementów przyczółka,
impregnację elementów podpory
zabezpieczenie opierzenia papą asfaltową,
rozbiórkę elementów podpór z odwiezieniem na wskazane miejsce
uporządkowanie terenu budowy.
niezbędne pomiary i badania
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
M.14.01.03
KONSTRUKCJE STALOWE USTROJU NOŚNEGO
1.
WSTĘP.
1.1.
Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
wykonaniem i montaŜem konstrukcji stalowej mostu , które zostaną wykonane w ramach rozbiórki istniejącego
mostu i budowy nowego mostu wraz z dojazdami do mostu przez rzekę Sokołda w m. Ostrówek gmina Sokółka w
ciągu drogi dojazdowej nr działki 613 i 666 pow. sokólski woj. podlaskie.
1.2.
Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.
Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
- wykonaniem i montaŜem nowej konstrukcji stalowej ustroju nośnego
1.4.
Określenia podstawowe.
Komisja Kwalifikacyjna Ministerstwa Infrastruktury - organ nadająca prawo wykonywania mostów drogowych,
pieszych i kolejowych o konstrukcji stalowej przedsiębiorstwom wytwarzającym konstrukcję i wykonującym
montaŜe konstrukcji stalowych mostów.
2.
MATERIAŁY.
2.1.
Akceptowanie uŜytych materiałów.
Akceptacja zgłoszonych w programach wytwarzania i montaŜu (pkt. 5.1.2. i 5.1.3.) dostawców materiałów nie
oznacza akceptacji materiałów. Wytwórca jest zobowiązany do dokumentowania odpowiedniej jakości wszystkich
partii materiałów.
Do budowy mostów stosować moŜna wyłącznie materiały, których dostawcy posiadają niezbędne dokumenty
potwierdzające wymagane parametry jakościowe.
2.2.
Stal konstrukcyjna.
2.2.1. Gatunki stali konstrukcyjnej.
Do wykonania elementów konstrukcji stalowych naleŜy uŜywać stal S355J2G3 o właściwościach wg normy PNEN10027-1.
Rodzaj kształtowników oraz wymiary przyjmować naleŜy wg projektu technicznego.
2.2.2. Tryb postępowania przy dostawach stali.
Wyroby ze stali muszą spełniać wymagania odpowiednich, obowiązujących w trakcie realizacji przedsięwzięcia
przepisów (t.j. norm, atestów, ISO itp.). Dokumenty stwierdzające spełnienie wymogów wszystkich owych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić, w odpowiednim czasie Zamawiającemu.
Elementy konstrukcji naleŜy poddać sprawdzeniu zgodnie z normą PN-89/S-10050.
2.3.
Łączniki i materiały spawalnicze.
Zamówienia na łączniki i materiały spawalnicze składa Wytwórca stalowej konstrukcji mostowej u
zaakceptowanych przez InŜyniera wytwórców tych materiałów. Na Wytwórcy konstrukcji ciąŜy obowiązek
egzekwowania od dostawców i przechowania atestów potwierdzających spełnienie wymagań postawionych w
normie przedmiotowej dotyczącej danego wyrobu lub materiału. Atesty muszą być przedstawione wraz z dostawą
kaŜdej partii łączników i materiałów spawalniczych. Badania, które warunkują wystawianie atestów Wytwórca
łączników lub materiałów spawalniczych przeprowadza na własny kosz. Materiały pochodzące z zapasów
Wytwórcy konstrukcji powinny być atestowane w zakresie ustalonym przez InŜyniera na koszt własny Wytwórcy
konstrukcji. Spełnione muszą być wymagania PN-89/S-10050 i norm przedmiotowych:
• dla elektrod wg PN-74/M-69430 i PN-88/M-69433,
• dla drutów spawalniczych wg PN-88/M-69420,
• dla topników do spawania łukiem krytym wg PN-73/M-69355,
• dla topników do spawania ŜuŜlowego wg PN-69356.
Wytwórca powinien przestrzegać okresów waŜności stosowania elektrod według gwarancji dostawcy.
. Materiały spawalnicze naleŜy przechowywać pod podłogą w suchych, przewietrzanych i ogrzewanych
pomieszczeniach. Łączniki i materiały spawalnicze przeznaczone do wytworzenia określonej stalowej
konstrukcji mostowej powinny być oddzielone od pozostałych.
43

Projekt wykonawczy rozbiórki istniejącego mostu i budowy nowego mostu przez rzekę Sokołda w m. Ostrówek
3.
SPRZĘT.
Wytwórca konstrukcji w programie wytwarzania (pkt.5.1.2.) i Wykonawca w programie montaŜu (pkt.5.1.3.)
obowiązani są do przedstawienia InŜynierowi do akceptacji wykazu zasadniczego sprzętu. InŜynier jest
uprawniony do sprawdzenia, czy urządzenie dźwigowe i zbiorniki ciśnieniowe posiadają waŜne świadectwa wydane
przez Urząd Dozoru Technicznego .
Wykonawca na Ŝądanie InŜyniera jest zobowiązany do próbnego uŜycia sprzętu w celu sprawdzenia jego
przydatności. Sprawdzenie powinno odbywać w obecności przedstawiciela InŜyniera.
4.
TRANSPORT.
4.1.
Transport od dostawcy i składowanie stali konstrukcyjnej u Wytwórcy.
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze stali konstrukcyjnej powinny odbywać się tak, aby
powierzchnia stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczeń
mogących utrzymać wilgoć. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny być utrzymywane w stanie suchym i
składowane nad gruntem na odpowiednich na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest długotrwałe
składowanie stali niezabezpieczonych przed opadami. Wyroby ze stali konstrukcyjnej przeznaczone do
wytwarzania określonej stalowej konstrukcji mostowej powinny być oddzielone od pozostałych.
Wyroby ze stali konstrukcyjnej muszą posiadać oznaczenia i cechy zgodne z PN-73/-011102. Oznaczenia i cechy
muszą być zachowane w całym procesie wytwarzania konstrukcji. Przy dzieleniu wyrobów naleŜy przenieść
oznaczenia na części pozbawione oznaczeń.
4.2.
Transport na miejsce montaŜu.
Wszystkie elementy konstrukcji powinny być ładowane na środki transportu w ten sposób, aby mogły być
transportowane i rozładowane bez powstania nadmiernych napręŜeń, deformacji lub uszkodzeń. Zalecane jest
transportowanie konstrukcji w takich pozycjach w jakiej będzie eksploatowana.
Ze względu na moŜliwość wyboczenia we wszystkich rodzajach konstrukcji naleŜy odpowiednio usztywnić
elementy wiotkie na czas załadunku i transportu. Drobne elementy takie jak blachy nakładkowe czy blachy
stanowiące połączenia muszą być jednoznacznie oznakowane i umieszczone w miejscu zamocowania przy pomocy
śrub montaŜowych. Elementy drobnowymiarowe takie jak śruby, podkładki, nakrętki czy drobne blachy powinny
być przewoŜone w zamkniętych pojemnikach. Dźwigary powinny być transportowane w
pozycji pionowej i ta pozycja powinna być zachowana we wszystkich fazach transportu i montaŜu konstrukcji.
W pewnych przypadkach mogą być one transportowane w innej pozycji jeśli będą odpowiednio zabezpieczone
przez utratą stateczności i innymi uszkodzeniami. InŜynier w razie potrzeby moŜe Ŝądać wykonania
odpowiednich obliczeń. Sposób mocowania elementów musi wykluczyć moŜliwość przemieszczenia. przewrócenia
lub zsunięcia się ich w czasie transportu. PrzewoŜone elementy powinny być załadowane w ten sposób, aby nie
przekraczały Ŝadnej z odpowiednich skrajni ustalonych przez normy PN-69/K-02057 i PN-70/-02056.
Przy transporcie drogowym w wypadku przekroczenia któregokolwiek z wymiarów skrajni lub dopuszczalnych
cięŜarów pojazdów naleŜy uzyskać zgodę odpowiednich Zarządów Drogowych, przez których przechodzi trasa
przejazdu. Konwój przewoŜący części ponadwymiarowej konstrukcji powinny być oznakowany i poprzedzony
przez oznakowany samochód pilotujący.
4.3.
Odbiór konstrukcji po rozładunku.
Jeśli Wykonawca zawarł oddzielne umowy na:
• wytworzenie konstrukcji,
• montaŜ konstrukcji na miejscu budowy,
z róŜnymi podmiotami gospodarczymi, wówczas Wykonawca montaŜu musi dokonać odbioru konstrukcji po
rozładunku i naprawieniu uszkodzeń powstałych po rozładunku i naprawieniu uszkodzeń powstałych w
transporcie. Odbiór powinien być dokonany w obecności przedstawiciela InŜyniera i powinien być przez InŜyniera
zaakceptowany. Wytwórca konstrukcji powinien dostarczyć wszystkie elementy przez siebie wytworzone, a
takŜe wszystkie elementy stalowe, które będą uŜyte na miejscu budowy np. komplet śrub. Z dostawy wyłączone są
farby i materiały spawalnicze, których stosowanie jest ograniczone okresami gwarancji. Przekazane powinny być
dokumenty opisujące zastosowanie podczas wytwarzania materiały, procesy technologiczne oraz wyniki badań
odbiorów zgodnie z pkt. 5.2.2.7.
4.4.
Likwidacja uszkodzeń transportowych.
Podczas odbioru po rozładunku naleŜy sprawdzić czy elementy konstrukcyjne są kompletne i odpowiadają
załoŜonej w projekcie technicznym geometrii. Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać odchyłek
podanych w p. 2.4.2.8. i 2.8. PN-89/S-10050.
Jeśli usuwanie odchyłek i uszkodzeń InŜynier uzna za konieczność, to Wytwórca przedstawia InŜynierowi do
akceptacji projekt technologiczny i harmonogram usuwania odchyłek. InŜynier moŜe zastrzec, jakich prac nie
moŜna wykonać bez obecności przedstawiciela InŜyniera. Koszt prac ponosi Wytwórca konstrukcji, a do ich
wykonania powinien przystąpić tak szybko, jak jest to moŜliwe ze względów technicznych. Po zakończeniu prac
Wykonawca montaŜu dokonuje odbioru w obecności przedstawiciela InŜyniera.
Jeśli po prostowaniu (usuwaniu odchyłek) występują pęknięcia lub inne uszkodzenia, element (lub jego część)
zostaje zdyskwalifikowany.
5.
5.1.

WYKONANIE ROBÓT.
Warunki ogólne.
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5.1.1. Wymagania w stosunku do Wytwórcy stalowych konstrukcji mostowych i Wykonawcy montaŜu.
Konstrukcje stalowe mostów mogą być wytwarzane jedynie w wytwórniach zakwalifikowanych przez Komisję
Kwalifikacyjną Ministerstwa . Wytwórca konstrukcji powinien razem z ofertą przetargową dostarczyć
InŜynierowi kopię świadectwa Komisji dla danej wytwórni. Wytwórca nie moŜe przenieść wytwarzania całości
lub części konstrukcji do innej wytwórni bez zgody InŜyniera. Zatwierdzeni przez InŜyniera podwykonawcy
Wytwórcy muszą równieŜ posiadać świadectwa Komisji. Posiadanie świadectwa Komisji Kwalifikacyjnej
obowiązuje równieŜ przedsiębiorstwa wykonujące montaŜ stalowej konstrukcji mostowej, jeśli montowane
przęsła mają rozpiętość Lt>21m, oraz bez względu na rozpiętość jeśli dla zmontowania przęsła konieczne jest
wykonanie połączeń spawanych albo na śruby spręŜające.
Termin waŜności świadectwa i jego zakres muszą być zgodne z czasem realizacji i rodzajem wytwarzanej lub
montowanej konstrukcji.
5.1.2. Program wytwarzania konstrukcji w wytwórni.
Rozpoczęcie robót moŜe nastąpić po pisemnym zaakceptowaniu przez InŜyniera programu robót. Program
sporządzony jest przez Wytwórcę. Program powinien zawierać deklarację Wytwórcy o szczególnym zapoznaniu
się z projektem technicznym i Specyfikacji oraz:
• -harmonogram realizacji,
• -informacją o personelu kierowniczych i technicznych Wytwórcy,
• -informacją o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na których konieczne jest udokumentowanie
kwalifikacji,
• -informacją o dostawcach materiałów,
• -informacją o podwykonawcach,
• -informacją o podstawowym sprzęcie przewidzianym do realizacji zadania,
• -projektem technologii spawania,
• -sposobem przeprowadzenia badań wymaganych w Specyfikacjach,
• -innymi w informacjami Ŝądanymi przez InŜyniera,
• -ewentualne zgłoszenie potrzeby uściśleń lub zmian w projekcie technicznym.
Program robót musi uwzględnić spełnienie wszystkich ustaleń zawartych w Specyfikacji Szczegółowej, jeŜeli taka
jest częścią umowy.
Rysunki warsztatowe sporządza projektant konstrukcji stalowej na zlecenie Wytwórcy lub Wytwórca konstrukcji
stalowej.
5.1.3. Program montaŜu i scalania konstrukcji na miejscu budowy.
Rozpoczęcie robót moŜe nastąpić po pisemnym zaakceptowaniu przez InŜyniera programu montaŜu. Program
sporządzony jest przez Wykonawcę montaŜu. Program powinien zawierać protokół odbioru konstrukcji od
Wytwórcy oraz:
- harmonogram terminowy realizacji,
- informację o personelu kierowniczym i technicznym Wytwórcy,
- informację o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na których konieczne jest dokumentowanie kwalifikacji,
- projekt montaŜu,
- sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji, jeśli podczas montaŜu będzie ona podpierana w innych punktach
niŜ przewiduje to projekt techniczny,
- projekt technologiczny wykonania pomostu Ŝelbetowego,
- informacje o podwykonawcach,
- informacje o podstawowym sprzęcie montaŜowym przewidzianym do realizacji zadania,
- projekt technologii spawania,
- projekt technologii wykonania połączeń ciernych (jeśli występują),
- sposób zapewnienia badań ujętych w Specyfikacji,
- informacje o sposobie zapewnienia bezpieczeństwa osób, które mogą znaleźć się w obszarze prac
montaŜowych,
- inne informacje Ŝądane przez InŜyniera.
Projekt montaŜu konstrukcji stalowej powinien być wykonany lub akceptowany przez jej projektanta.
5.1.4. Akceptowanie stosowanych technologii.
Jeśli jakaś z czynności technologicznych nie jest określona jednoznacznie w projekcie technicznym, lub zachodzi
konieczność zmiany technologii Wykonawca musi uzyskać akceptację InŜyniera.
5.1.5. Kontrola wykonywania robót.
InŜynier jest uprawniony do wyznaczania harmonogramu czynności kontrolnych, badawczych i odbiorów

częściowych na czas których naleŜy przerwać roboty. W zaleŜności od wyniku badań InŜynier
podejmuje decyzję o kontynuowaniu robót. Elementy konstrukcji naleŜy poddać sprawdzeniu
zgodnie z normą PN-89/S-10050.
5.1.6. Dziennik wytwarzania konstrukcji i dziennik budowy.
Decyzje InŜyniera są przekazywane wykonawcom poprzez wpisy w dziennikach:
• -wytwarzania konstrukcji (w Wytwórni),
• -budowy (w trakcie montaŜu).
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5.2.
Wykonanie konstrukcji w wytwórni.
5.2.1. Obróbka elementów.
5.2.1.1 Sprawdzenie wymiarów wyrobów ze stali konstrukcyjnej.
Wytwarzanie konstrukcji naleŜy poprzedzić sprawdzeniem wymiarów i prostoliniowości uŜywanych wyrobów
ze stali konstrukcyjnej. Bez uprzedniego prostowania mogą być uŜyte wyroby w których odchyłki wymiarów i
kształtów nie przekraczają dopuszczalnych odchyłek wg PN-89/S-10050 pkt. 2.4.2.
5.2.1.2. Cięcie elementów i obrabianie brzegów.
Cięcie elementów i obrabianie brzegów naleŜy wykonywać zgodnie z ustaleniami projektu technicznego, ale
tak by zachowane były wymagania PN-89/S-10050 pkt. 2.4.1.1. Cięcie elementów moŜna wykonać dla stali
St3M (St3WD) mechanicznie noŜycami lub piłą albo dla wszystkich gatunków stali stosować cięcie gazowe
(tlenowe) automatyczne lub półautomatyczne a dla elementów pomocniczych i drugorzędnych równieŜ ręczne.
Brzegi po cięciu powinny być oczyszczone z gratu, naderwań. Przy cięciu noŜycami podniesione brzegi
powierzchni cięcia naleŜy wyrównać na odcinkach wzajemnego przylegania z powierzchnią cięcia elementów
sąsiednich.
Arkusze nie obcięte w hucie naleŜy obcinać co najmniej 20mm z kaŜdego brzegu. Ostre brzegi po cięciu naleŜy
wyrównać i stępić przez wyokrąglenie promieniem r=2mm lub większym. Przy cięciu tlenowym moŜna
pozostawić bez obróbki mechanicznej te brzegi, które będą poddane przetopieniu w następnych operacjach
spawania oraz te, które osiągnęły klasę jakości nie gorszą niŜ 3-2-2-4 wg PN-76/M-69774. Po cięciu
tlenowym powierzchnie cięcia i
powierzchnie przyległe powinny być oczyszczone z ŜuŜla, gratu, nacieków i rozprysków materiału. Dokładność
cięcia:
Wymiar liniowy elementu [m]

<1

1÷5

>5

Dopuszczalna odchyłka [mm]

±1

±1,5

±2

PowyŜsze dokładności nie dotyczą wymiaru, na którym pozostawia się zapas montaŜowy.
5.2.1.3. Prostowanie i gięcie elementów.
Wytwórca powinien w obecności przedstawiciela InŜyniera wykonać próbne uŜycie sprzętu przeznaczonego do
prostowania i gięcia elementów. Roboty mogą być kontynuowane jeśli pomierzone po próbnym uŜyciu odchyłki
nie przekroczą wartości podanych w PN-98/S-10050 pkt. 2.4.2. Wystąpienie pęknięć po prostowaniu lub gięciu
powoduje odrzucenie wykonanych elementów.
Podczas gięcia naleŜy przestrzegać zaleceń PN-89/S-10050 pkt. 2.4.1.2.
Prostowanie i gięcie na zimno na prasach blach grubych i uniwersalnych, płaskowników i kształtowników
dopuszcza się w przypadkach, gdy promienie krzywizny r są nie mniejsze, a strzałki ugięcia f nie większe niŜ
graniczne dopuszczalne wartości podane w tabeli 1 z PN-89/S-10050.
W Tabl.1 podaje się wyciąg z w/w tabeli dla blach i płaskowników.
Przy prostowaniu i gięciu na zimno nie wolno stosować uderzeń, stosować naleŜy siły statyczne.
W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości strzałki ugięcia lub promienia krzywizny podanych w tab.1
prostowanie i gięcie elementów stalowych naleŜy wykonać na gorąco po podgrzaniu do temperatury kucia i
zakończyć w temperaturze nie niŜszej niŜ 750 0C. Obszar nagrzewania materiału powinien być 1,5 do 2 razy
większy niŜ obszar prostowany lub odkształcany. Kształtowniki naleŜy nagrzewać równomiernie na całym
przekroju. Chłodzenie elementów powinno odbywać się w temperaturze otoczenia nie niŜszej +5oC, bez uŜycia
wody. Wskutek prostowania lub gięcia w elementach nie mogą wystąpić pęknięcia lub rysy. Sposób ich
ewentualnej naprawy winien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Tabl.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych.
Wymiar nominalny [mm]
ponad
500
1000
2000
4000
8000
16000
32000

Dopuszczalne odchyłki wymiaru (±), [mm]
połączeniowego
swobodnego
0,5
1,5
1,0
2,5
1,5
4,0
2,5
6,0
4,0
10,0
6,0
15,0
10,0
1/1000 wymiaru lecz nie
więcej niŜ 50

do
1000
2000
4000
8000
16000
32000

5.2.1.4. Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych.
Wymiary liniowe elementów konstrukcyjnych, których dokładność nie została podana w dokumentacji technicznej
lub innych normach, powinny być zawarte w granicach podanych w tabl.2 ,przy czym rozróŜnia się:
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wymiary połączeniowe, tj. wymiary konstrukcyjnej zaleŜne od innych wymiarów, podlegające pasowaniu,
warunkujące prawidłowy montaŜ oraz normalne funkcjonowanie konstrukcji,
wymiary swobodne, których dokładność nie ma konstrukcyjnego znaczenia.
5.2.1.5. Dopuszczalne odchyłki prostości.
Dopuszczalne odchyłki prostości elementów (prętów ściskanych, pasów ściskanych) od podpory do podpory lub
od węzła do węzła stęŜeń wynoszą 1/1000 długości, lecz nie więcej niŜ 10mm. Dla elementów rozciąganych
odchyłki mogą być dwukrotnie większe.
5.2.1.6. Dopuszczalne skręcenie przekroju.
Dopuszczalne skręcenie przekroju (mierzone wzajemnym przesunięciem odpowiadających sobie punktów
przekroju) 1/1000 długości, lecz nie więcej niŜ 10 mm.
5.2.1.7. Dopuszczalne odchyłki swobodne kształtu przekroju poprzecznego elementów konstrukcyjnych (poza
stykami) podano w tablicy .
Przekroczenie dopuszczalnych odchyłek (ilościowe lub jakościowe) stanowi jednocześnie podstawę do
obniŜenia umówionej ceny za wykonaną konstrukcję, niezaleŜnie od usunięcia wad. Wykaz odchyłek, ocena
bezpieczeństwa, sposoby naprawy wad oraz decyzja inwestora stanowią część dokumentacji odbioru mostu.
Przed przystąpieniem do składania konstrukcji InŜynier przeprowadza odbiór elementów w zakresie usunięcia
gratu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i brzegów stykowanych z zachowaniem
wymagań PN-89/S-10050, PN-87/M-04251, PN-76/M-69774.
5.3.
MontaŜ i scalanie konstrukcji na miejscu budowy.
5.3.1. Składowanie konstrukcji na placu budowy.
Obowiązkiem Wykonawcy montaŜu jest przygotowanie placu składowego konstrukcji i udostępnienie go
Wytwórcy, by mógł dokonać rozładunku dostarczonej konstrukcji i usunąć ewentualne uszkodzenia powstałe w
transporcie. Konstrukcję na placu budowy naleŜy układać zgodnie z projektem technologii montaŜu uwzględniając
kolejność poszczególnych faz montaŜu. konstrukcja nie moŜe bezpośrednio kontaktować się z gruntem lub wodą i
dlatego naleŜy ją układać na podkładach drewnianych lub betonowych (np. na podkładach kolejowych). Sposób
układania konstrukcji powinien zapewnić.:
- jej stateczność i nieodkształcalność,
- dobra przewietrzenie elementów konstrukcyjnych,
- dobrą widoczność oznakowania elementów składowych,
- zabezpieczenie przed gromadzeniem się wód opadowych, śniegu, zanieczyszczeń itp.
W miarę moŜliwości naleŜy dąŜyć do tego aby dźwigary i belki były składowane w pozycji pionowej (takiej jak
w konstrukcjach) podparte w węzłach).
5.3.2. Przemieszczanie elementów konstrukcji do ostatecznego ich połoŜenia.
Elementy składowane na placu budowy muszą być transportowane do miejsca wbudowania w sposób
gwarantujący jego nieuszkodzenie. Elementy transportowe przy pomocy dźwigów muszą być podnoszone przy
uŜyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (próbne uniesienie na wysokość 20cm, brak
przeszkód na drodze
transportu, przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana załoga).
Wyznaczenie osi podłuŜnej mostu i łoŜysk.
Przesunięcie łoŜysk względem osi podparcia całego mostu nie powinny przekraczać 2mm (wzdłuŜ osi mostu).
Wszelkie uszkodzenie elementów powstałe w czasie transportu wewnętrznego muszą być ocenione przez InŜyniera
i w razie konieczności element musi być zastąpiony nowym na koszt wykonawcy robót montaŜowych.
5.3.6. Osadzanie przęseł na podporach
Przed ostatecznym osadzeniem konstrukcji na podporach InŜynier musi dokonać ostatecznego odbioru łoŜysk i
ich posadowienia zachowując warunki określone PN-98/S10050 p.2.6.3. i p.3.3.1.
5.3.7. Zabezpieczenie antykorozyjne po montaŜu.
Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozją wykonywane jest w Wytwórni, gdzie wykonuje się
wszystkie warstwy powłoki zabezpieczającej przed korozją z wyłączeniem ostatniej warstwy nawierzchniowej.
Po ukończeniu montaŜu powłokę antykorozyjną naleŜy dokończyć zgodnie z SSTM-14.02.00.
5.3.9. BHP i ochrona środowiska.
Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących państwowych i lokalnych przepisów o BHP i ochronie środowiska
odpowiada Wykonawca.
InŜynier nie moŜe nakazać wykonania czynności, których wykonanie naruszyłoby postanowienia tych przepisów.
6.

KONTROLA JAKOŚCI.
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6.1.
Obowiązek Wykonawcy.
Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, niezaleŜnie od działań
kontrolnych InŜyniera.
6.2.
Odbiory częściowe.
Harmonogramy odbiorów częściowych sporządza InŜynier po zapoznaniu się z programem wytwarzania
konstrukcji (pkt 5.1.2.) i programem montaŜu (pkt 5.1.3.). Harmonogramy stanowią integralną część akceptacji
programów. Sposób i zakres odbiorów częściowych opisane są w pkt 5. niniejszej Specyfikacji.
7.
OBMIAR.
Jednostką obmiarową konstrukcji stalowej jest 1 Mg. Do płatności przyjmuje się obmiar zgodnie z projektem,
zwiększony lub zmniejszony o ilości wynikające z zaaprobowanych zmian.
1. CięŜar właściwy stali i staliwa naleŜy przyjmować wg PN. Naddatki wynikające z zastosowania przez
Wykonawcę elementów zmiennych o większych niŜ potrzeba wymiarach nie są zaliczone do obmiaru.
2. CięŜar śrub nakrętek ściągów oraz podkładek wlicza się do obmiaru. konstrukcji wg ich nominalnego cięŜaru i
wymiarów.
3. Nie wlicza się cięŜaru powłok ochronnych.
4. Masę spoin wlicza się do obmiaru wg ich nominalnych wymiarów.
Nie potrąca się masy otworów i wcięć o powierzchni mniejszej od 0,01m2.
8.
ODBIÓR OSTATECZNY.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Odbiór ostateczny stalowej konstrukcji mostowej dokonany jest po ukończeniu obiektu (ukończone mają być
roboty związane z pomostem, jazdami itp.), w połączeniu z próbnym obciąŜeniem, jeśli Zamawiający podejmie
decyzję o jego wykonaniu. Wszystkie obiekty mostowe muszą odbierane z zachowaniem warunków określonych w
p.2.8. PN-89/S-10050. .
9.
PŁATNOŚĆ.
Zaaprobowana masa wykonanej konstrukcji wg obmiaru jest płatna na podstawie ceny jednostkowej za 1 Mg,
która uwzględnia odpowiednio:
W zakresie wytwarzania konstrukcji:
dostarczenie wszystkich czynników produkcji i wykonanie konstrukcji, ale takŜe sporządzenie wszystkich
wymaganych dokumentów, projektów, rysunków i oznakowań elementów, wykonanie wszystkich wymaganych
badań, umoŜliwienie przedstawicielowi InŜyniera wykonanie jego czynności, dostarczenie konstrukcji na miejsce
montaŜu wraz z kompletem łączników, usunięcie uszkodzeń powstałych w transporcie,
w zakresie montaŜu konstrukcji na budowie:
odebranie od Wytwórcy konstrukcji i dostarczenie pozostałych czynników montaŜu, wykonanie rusztowań i
podparć oraz montaŜ konstrukcji, ale takŜe sporządzenie wszystkich wymaganych dokumentów, projektów,
rysunków i oznakowań elementów, wykonanie wszystkich wymaganych badań, umoŜliwienie przedstawicielowi
InŜyniera wykonanie jego czynności, wykonanie rozbiórki i usunięcie poza pas drogowy rusztowań i
koniecznych urządzeń pomocniczych, zapewnienie bezpieczeństwa osób, które mogą znaleźć się w obszarze prac
montaŜowych,
10.
PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-EN10027-1.
PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.
PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-85/S-10030
PN-82/S-10052
PN-69/K-02057
parametrów.

Obiekty mostowe. ObciąŜenia.
Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.
Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość powierzchni. Wartości liczbowe
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
M.14.02.00.
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWEJ
1 WSTĘP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji stalowych , które zostaną wykonane w ramach rozbiórki istniejącego
mostu i budowy nowego mostu wraz z dojazdami do mostu przez rzekę Sokołda w m. Ostrówek gmina Sokółka w
ciągu drogi dojazdowej nr działki 613 i 666 pow. sokólski woj. podlaskie.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy pokrywaniu powłokami malarskimi
elementów konstrukcji stalowych i obejmują:
a/ mycie konstrukcji przed czyszczeniem
b/ przygotowanie powierzchni do malowania do stopnia czystości wg ISO 8501-1i 2. Wymagane przygotowanie
powierzchni: Sa 2,5 odpylenie, odtłuszczenie i usuniecie zanieczyszczeń jonowych
c/ nanoszenie podkładu gruntującego o grubości 80 µm
d/ nanoszenie międzywarstwy o grubości 80 µm
e) nanoszenie powłoki nawierzchniowej o grubości 80 µm
1.4 Określenia podstawowe
1.4.1 Czas przydatności wyrobu do stosowania - czas, w którym wyrób lakierowy po zmieszaniu składników nadaje
się do nanoszenia na podłoŜe.
1.4.2 Farba - wyrób lakierowy pigmentowany, tworzący powłokę kryjącą , która spełnia przede wszystkim funkcję
ochronną.
1.4.3 Farba do gruntowania przeciwrdzewna - farba wytwarzająca powłoki gruntowe wykazujące zdolność
zapobiegania korozji metali, dzięki zawartości w powłoce składników hamujących procesy korozji podłoŜa.
1.4.4 Lepkość umowna - czas wypływu farby lub emalii mierzony w sekundach z kubka (Forda 4) o średnicy otworu
wypływowego 4mm.
1.4.5 Malowanie nawierzchniowe - warstwy farby lub emalii nałoŜone na podkład gruntujący w celu uszczelnienia i
uodpornienia na występujące w atmosferze czynniki agresywne oraz uszkodzenia mechaniczne.
1.4.6 Podkład gruntujący - warstwy nałoŜone bezpośrednio na podłoŜe w celu jego zabezpieczenia.
1.4.7 Punkt rosy - temperatura, przy której na powierzchni przedmiotu pojawiają się kropelki wody wskutek
kondensacji pary wodnej zawartej w powietrzu w wyniku wypromieniowania ciepła przez podłoŜe lub wskutek
napływu ciepłego, wilgotnego powietrza na chłodniejsze podłoŜe. W Polsce najczęściej występuje latem i jesienią.
1.4.8 Rozcieńczalnik - lotna ciecz która moŜe być dodawana do farby lub emalii w celu zmniejszenia lepkości do
wartości przewidzianej dla danego wyrobu.
1.4.9 Zabezpieczenie antykorozyjne - wszelkie, celowe zastosowane środki zwiększające odporność obiektu lub jego
elementu na działanie korozji.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i
poleceniami InŜyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne".
2. MATERIAŁY
2.1 Warunki ogólne stosowania materiałów
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne"
2.2.Zestaw malarski
Zastosowany przy wykonywaniu zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej, według zasad niniejszej ST
jest grubopowłokowy zestaw składający się z:
- gruntu epoksydowego wysokocynkowego, grubość 80 µm.
- międzywarstwy epoksydowej, grubopowłokowej z wypełniaczem barierowym grubość 80 µm.
- farby nawierzchniowej poliuretanowej grubość 80 µm.
Grubość warstw po wyschnięciu : 240 µm.
Materiały muszą posiadać aprobatę Techniczną IBDiM odpowiednią do stosowania w danej strefie przy określonych
zagroŜeniach korozyjnych. Wyklucza się stosowanie farb pigmentowanych ołowiem.
2.4 Wymagania
Materiały powinny odpowiadać wymaganiom określonym w Aprobacie Technicznej IBDiM.
2.5 Składowanie materiałów
Wyroby lakierowe naleŜy przechowywać w magazynach zamkniętych, stanowiących wydzielone budynki lub
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wydzielone pomieszczenia, odpowiadające przepisom dotyczącym magazynów materiałów łatwo palnych zgodne z
normą PN-89/C-81400. Temperatura wewnątrz pomieszczeń magazynowych powinna wynosić +5 ÷ 30°C, a
wilgotność 0 - 90% RH.
3. SPRZĘT
3.1 Ogólne warunki stosowania sprzętu
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne".
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i
bezpieczeństwa zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
3.2 Sprzęt do mycia konstrukcji
Mycie konstrukcji naleŜy przeprowadzić urządzeniami wysokociśnieniowymi 150-200atm. o wydajności 3050l/min. dowolnego typu, zaakceptowanymi przez InŜyniera.
3.3 Sprzęt do czyszczenia konstrukcji
Urządzeniami powinny być zaakceptowanymi przez InŜyniera. W czasie czyszczenia naleŜy zapewnić
odpowiednią wentylację z odpylaniem oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów.
3.4 Sprzęt do malowania
-maszyna do natrysku hydrodynamicznego (najlepiej tłokowa) o przełoŜeniu min. 1:60
Urządzenie musi być zaakceptowane przez InŜyniera. Prawidłowe ustawienie parametrów malowania
natryskowego (średnica dyszy, gęstość materiału, ciśnienie) naleŜy przeprowadzać na próbnych powierzchniach i
uzyskać akceptację InŜyniera. W czasie malowania naleŜy zapewnić odpowiednią wentylację.
4. TRANSPORT
4.1 Warunki ogólne transportu
Ogólne warunki transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne".
4.2 Transport wyrobów lakierowych i rozcieńczalników
Transport wyrobów lakierowych i rozcieńczalników winien odbywać się z zachowaniem obowiązujących
przepisów o przewozie materiałów niebezpiecznych określonych w normach przedmiotowych i wg PN-89/C-81400.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne warunki wykonania robót
5.1.1 Projekt technologiczny i harmonogram
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt technologiczny zabezpieczenia antykorozyjnego
określający:
• rodzaj materiałów z uwzględnieniem wymogów podanych w pkt. 2 niniejszej SST,
• grubości warstw,
• wymogi odnośnie przygotowania powierzchni,
• potwierdzenie Dostawcy zestawu farb, Ŝe udzieli Wykonawcy gwarancji co najmniej 4-letniej na odcinki
referencyjne, wykonane pod jego nadzorem.
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniające
wszystkie warunki, w jakich będzie wykonane pokrywanie powłokami malarskimi.
5.1.2
Dokumentacja robót
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dziennika robót malarskich, w którym odnotowuje codziennie w
okresie nanoszenia powłok:
• datę i godzinę czynności,
• lokalizację obszaru malowania i rodzaj materiału nanoszonej warstwy,
• temperaturę i wilgotność powietrza w momencie rozpoczynania robót malarskich z odniesieniem do punktu rosy,
• wyniki oceny stopnia czystości podłoŜa wg ISO 8501-1 lub ISO 8501-2
• wyniki oceny profilu chropowatości wg ISO 8503-2,
• wyniki oceny zapylenia wg.ISO 8502-3
• wyniki oceny zatłuszczeń wg.PN-70/H-97052
• wyniki oceny czystości jonowej wg ISO 8502-6 i ISO 8502-9
• podpis pracownika Wykonawcy wykonującego w/w pomiary.
Dziennik powinien zawierać rubryki pozwalające na na wpisanie:
• wyników pomiaru grubości warstw po wyschnięciu,
• wyników pomiaru przyczepności,
• obmiaru robót,
• potwierdzeń InŜyniera.
5.2 Zakres wykonywanych robót
5.2.1 Przygotowanie powierzchni do malowania
Powierzchnie przewidziane do malowania naleŜy oczyścić. Oczyszczenie polega na usunięciu z powierzchni
stalowych zanieczyszczeń w postaci zgorzeliny, rdzy, tłuszczów i smarów, kurzu i pyłu, wilgoci, resztek z procesu
spawania, zanieczyszczeń jonowych, starych powłok malarskich Stopień oczyszczenia powierzchni jest
uzaleŜniony od zastosowanych farb i wyszczególnionej części konstrukcji i powinien być zgodny dla podanych w
projekcie zestawów malarskich z wymaganiami podanymi w punkcie 6.3.3.3. Sposób czyszczenia pozostawia się
do uznania Wykonawcy, musi on jednak gwarantować uzyskanie wymaganego stopnia czystości i być
zaakceptowany przez InŜyniera. ZuŜyte, zanieczyszczone ścierniwo powinno być zbierane i wywoŜone na
odpowiednie składowisko. InŜynier ma prawo dokonania odbioru oczyszczonych powierzchni i wyraŜenia zgody
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na nanoszenie powłoki malarskiej.
W przypadku występowania na powierzchni stali zanieczyszczeń jonowych, olejów lub smarów naleŜy je
usunąć przed czyszczeniem w procesie mycia (patrz punkt 6.3.3.3.). Gdyby zanieczyszczenia takie pojawiły się w
procesach międzyoperacyjnych naleŜy miejscowo powtórzyć proces mycia.
Pył i kurz naleŜy usunąć z oczyszczonych powierzchni bezpośrednio przed malowaniem przy pomocy
odkurzaczy przemysłowych.
W miejscach spoin w celu usunięcia topnika po spawaniu i wygładzenia ostrych krawędzi naleŜy wykonać
szlifowanie.
5.2.2 Nanoszenie powłok malarskich
InŜynier moŜe zarządzić wykonanie próbnych powłok malarskich na wytypowanych fragmentach konstrukcji w
celu oceny ich jakości, przyczepności do podłoŜa, bądź przydatności zaproponowanych przez Wykonawcę technik
nanoszenia powłok i eliminacji technik nie gwarantujących odpowiedniej jakości robót.
5.2.2.1 Warunki wykonywania prac malarskich
Prace malarskie naleŜy prowadzić w warunkach określonych w Instrukcji stosowania farby.
Warunki przeprowadzania prac malarskich określa równieŜ PN-71/H-97053 pkt.6 i PN-79/H-97070 pkt 7.5.
Temperatura powietrza powinna być zawsze wyŜsza o min. 3°C od temperatury punktu rosy dla danego ciśnienia i
wilgotności
Nie wolno prowadzić robót malarskich w czasie deszczu, mgły.
NaleŜy przestrzegać wymagań wilgotności i temperatury podanych w karcie producenta.
NaleŜy przestrzegać warunku, by świeŜa powłoka malarska nie była naraŜona w czasie schnięcia na działanie
kurzu, deszczu oraz innych zanieczyszczeń i sezonowała się w warunkach podanych przez producenta.
NaleŜy stosować specjalne osłony od strony jezdni, zapobiegające zachlapywaniu przez przejeŜdŜające pojazdy.
NaleŜy przestrzegać czasu schnięcia poszczególnych warstw oraz odstępów czasowych do nanoszenia następnej
warstwy.
5.2.2.2 Przygotowanie materiałów malarskich oraz sprzętu
Przed uŜyciem materiałów malarskich naleŜy sprawdzić ich atesty. InŜynier moŜe zalecić wykonanie badań
kontrolnych, wybranych lub pełnych, przewidzianych w zestawie wymagań dla danego materiału i wg metod
przewidzianych w odpowiednich normach.
Z materiału malarskiego naleŜy usunąć błonkę powstałą na powierzchni farby, następnie dokładnie wymieszać by
rozprowadzić osad. Jeśli osadu nie da się rozprowadzić, materiał naleŜy zdyskwalifikować.
W przypadku zgęstnienia materiału malarskiego naleŜy go rozcieńczyć do wartości lepkości umownej
przewidzianej dla danego materiału zawartego w karcie producenta. W nadmiernie zgęstniałych wyrobach naleŜy
obniŜyć lepkość przez umieszczanie pojemników z farbą w kąpieli wodnej lub w specjalnych podgrzewaczach
elektrycznych.
Pędzle muszą być czyste, umyte w rozpuszczalniku (rozcieńczalniku), wyŜęte w lnianej szmacie i wysuszone.
Pistolety natryskowe muszą być czyste, z droŜnymi dyszami. Pistolety i pędzle naleŜy czyścić bezpośrednio po
pracy.
5.2.2.3 Wykonanie podkładu gruntującego
Podkład gruntujący naleŜy nanosić zgodnie z zaleceniami producenta. NaleŜy nanieść tyle warstw farby, aby
otrzymać powłokę o grubości wg projektu. Czas schnięcia kaŜdej powłoki podany jest w kartach producenta, przy
niŜszych temperaturach powietrza czas ten odpowiednio się wydłuŜa.
Podkład gruntujący naleŜy szczególnie starannie nakładać w miejscach łączenia elementów konstrukcji na
spoinach, śrubach i krawędziach. Przed nałoŜeniem warstwy gruntującej naleŜy dodatkową warstwę farby nałoŜyć
na krawędzie, spoiny, śruby itp. Postępowanie to naleŜy powtórzyć po wyschnięciu powłoki gruntowej farbą
przeznaczoną do wykonania międzywarstwy.
5.2.2.4 Wykonanie międzywarstwy i malowanie nawierzchniowe
Międzywarstwę i farbę nawierzchniową naleŜy nanosić do grubości wg projektu przestrzegając czasów między
malowaniami podanych przez producenta.
Przy niŜszych temperaturach powietrza czas ten odpowiednio się wydłuŜa.
W przypadku dłuŜszych przerw pomiędzy malowaniami powłoki naleŜy odtłuścić i zszorstkować.
Szczeliny w miejscach styków przed nałoŜeniem pierwszej warstwy nawierzchniowej powinny być wypełnione
przy pomocy szpachlówek.
5.2.2.5 Malowanie konstrukcji w miejscach styków
Malowanie spoin po ich wykonaniu wymaga bardzo starannego oczyszczenia przylegających powierzchni
stalowych. Szwy spawalnicze naleŜy wyrównać przez oszlifowanie i natychmiast po czyszczeniu nałoŜyć warstwę
farby gruntującej, a następne warstwy nanosić wg zasad niniejszej specyfikacji.
5.2.3 UŜytkowanie powłok malarskich
Powłokom naleŜy w czasie do następnego malowania lub pełnego wysezonowania zapewnić odpowiednie
warunki, chroniąc od opadów atmosferycznych, kurzu i brudu.
5.3 Warunki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
Prace związane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego stwarzają duŜe zagroŜenie dla zdrowia
pracowników, naleŜy więc przestrzegać poniŜszych zaleceń odnośnie wykonywania prac:
Przy pracach związanych z czyszczeniem powierzchni pod powłoki malarskie naleŜy przestrzegać zasad BHP.
Pracownik powinien być zaopatrzony w kombinezon roboczy i okulary ochronne.
Przy pracach związanych z nakładaniem materiałów malarskich naleŜy przestrzegać zasad higieny osobistej, a
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w szczególności nie przechowywać Ŝywności i ubrania w pomieszczeniach roboczych i w pobliŜu stanowisk pracy,
nie spoŜywać posiłków w miejscach pracy, ręce myć w przypadku zabrudzenia farbą tamponem zwilŜonym w
rozcieńczalniku, a po jego odparowaniu wodą z mydłem, skórę rąk i twarzy posmarować przed pracą odpowiednim
kremem ochronnym.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-0.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2 Sprawdzenie jakości materiałów malarskich
Ocena materiałów malarskich winna być oparta na atestach Producenta. Producent jest zobowiązany
przedstawić Odbiorcy orzeczenie kontroli o jakości wyrobu, a na Ŝyczenie Odbiorcy farb do gruntowania
zaświadczenie o wynikach ostatnio przeprowadzonych badań pełnych danego materiału.
W przypadku braku atestu, Wykonawca powinien przedstawić własne badania wykonane zgodnie z metodami
badań określonych w normach przedmiotowych i w zakresie badań uzgodnionych z InŜynierem.
Materiały nie spełniające wymogów norm przedmiotowych naleŜy wyeliminować.
Wykonawca ma obowiązek kontrolować lepkość materiału malarskiego kaŜdego pojemnika.
6.3 Sprawdzenie przygotowania powierzchni do malowania
Ocenia się następujące właściwości:
• wygląd powierzchni - ocenia się gołym okiem przy świetle dziennym lub sztucznym przy Ŝarówce o mocy co
najmniej 100W. Ocenia się przede wszystkim szwy spawalnicze, krawędzie, wŜery.
• stopień czystości wg.PN ISO 8501-1:1996 - porównanie z wzorcami
• obecność zatłuszczeń wg.PN-56/C-96022
• wyschnięcie powłoki po myciu przed malowaniem.
Ocenę przeprowadza się bezpośrednio po przygotowaniu powierzchni, jednak nie później niŜ po 3 godzinach oraz
dodatkowo bezpośrednio przed malowaniem.
6.4 Kontrola nakładania powłok malarskich
Kontrola nakładania powłok malarskich winna przebiegać pod kątem poprawności uŜytego sprzętu i techniki
nakładania materiału malarskiego oraz przestrzegania zaleceń dotyczących warunków pogodowych i
zabezpieczenia świeŜo wykonanych powłok oraz przestrzegania czasu schnięcia i aklimatyzacji powłok.
InŜynier moŜe zalecić pomiar w czasie malowania grubości mokrych powłok poszczególnych warstw wg PN-83/C81545. Sprawdzeniu podlega liczba wykonanych warstw powłok malarskich.
Kontrola wynika z zaleceń normy PN-71/H-97053 i obejmuje:
• sprawdzenie stopnia wyschnięcia warstwy poprzedniej
• zgodność odstępu czasu malowania
• wygląd wymalowań (wtrącenia mechaniczne, kratery, zacieki, niedomalowania)
• grubość powłoki na mokro
• sprawdzenie zgodności parametrów natrysku z Instrukcją Stosowania farby
6.5 Sprawdzenie jakości wykonanych powłok
Ocenę jakości wykonanych powłok wykonuje się po wykonaniu podkładu gruntującego oraz po wykonaniu
międzywarstwy i warstw nawierzchniowych. Badania przeprowadza się na suchych i po aklimatyzacji
(wysezonowanych) powłokach.
Konieczne jest po wyschnięciu kaŜdej warstwy:
• wykonanie oceny wyglądu powłoki (ocena niedomalowań, zacieków, wtrąceń, zmarszczeń itd.) ) metodyka
omówiona w punkcie 6.5.1;
• badań grubości suchej powłoki zgodnie z ISO 2808 (ocena wyników zgodnie z ISO 12944-7) metodyka
omówiona w punkcie 6.5.2
6.5.1 Ocena wyglądu powłoki
Ocenę wyglądu dokonuje się nieuzbrojonym okiem przy świetle dziennym lub sztucznym o mocy 100 W z
odległości 30÷40cm od powierzchni. Klasa jakości powłok – 2.
Powłoki nie powinny mieć zmarszczeń, zacieków, kraterów, spęcherzeń, niedomalowań, obcych wtrąceń . Powłoki
nawierzchniowe powinny mieć wymagany kolor i połysk.
6.5.2 Pomiar grubości powlok
Pomiar zgodnie z ISO 2808:1997 .
Miejsca pomiarów na elementach stalowych naleŜy wybierać zgodnie z EN 10238.
Do pomiaru uŜywa się przyrządu miernika elektromagnetycznego z czujnikiem integralnym lub na przewodzie.
Miernik kalibruje się powierzchni gładkiej zgodnie z metodą 10 normy ISO 2808.
Do kalibracji uŜywa się wzorców o grubości zbliŜonej do załoŜonej grubości powłoki malarskiej.
Wyniki pomiarów przy prawidłowej grubości zestawu powinny spełniać wymóg, aby 90% wyników pomiarów
wykazywało wartość nie niŜszą od wartości nominalnej, a najwyŜej 10% pomiarów moŜe mieć wartość co najmniej
0,9 wartości nominalnej. Maksymalna grubość nie moŜe być wyŜsza od trzykrotnej grubości nominalnej.
Ograniczenie to naleŜy wziąć pod uwagę przy planowaniu renowacji powłok bez usuwania starych wymalowań.
Ilość punktów pomiarowych w zaleŜności od wielkości powierzchni powinna być następująca:
Liczba punktów pomiarowych
Wielkość powierzchni w m2
Do 200
15
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Jako punkt pomiarowy przyjmujemy średnią arytmetyczną z trzech pomiarów na powierzchni koła o średnicy 10 cm.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest 1 metr kwadratowy powłoki malarskiej gruntującej oraz powłoki malarskiej
nawierzchniowej na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiarów w terenie.
Powierzchnię powłoki malarskiej naleŜy określić z obmiaru powierzchni rzeczywistych.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, lub odbiorowi
robót ostatecznemu, które są dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. Wymagania
w czasie odbioru gwarancyjnego jak w p.5.1. i 6.5.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność za 1 m2 powierzchni konstrukcji pokrytej powłoką malarską naleŜy przyjmować zgodnie z
obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych.
Cena wykonania robót obejmuje:
• zakup i dostarczenie wszystkich czynników produkcji,
• czyszczenie konstrukcji,
• wykonanie zabezpieczeń zbierających zuŜyte ścierniwo,
• wywiezienie i utylizacja zuŜytego ścierniwa
• wykonanie powłok przewidzianych w Dokumentacji Projektowej i specyfikacji,
• wykonanie niezbędnych rusztowań wiszących i stojących i ich przekładanie,
• przeprowadzanie badań przewidzianych w specyfikacji,
• dostosowanie się do warunków pogodowych oraz do wymaganych przerw między poszczególnymi operacjami
(warstwami),
• zabezpieczenie otoczenia przed szkodliwym oddziaływaniem robót na środowisko,
• zabezpieczenie wykonanych powłok w trakcie ich schnięcia przed skutkami opadów atmosferycznych,
zanieczyszczeń,
• wykonanie ekranów zabezpieczających roboty malarskie,
• demontaŜ rusztowań i usunięcie ich,
• zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania materiałów malarskich,
• zabezpieczenie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
• ochrona urządzeń obcych znajdujących i otoczenia w czasie czyszczenia i malowania,
• wykonanie próbnych powłok malarskich,
• uporządkowanie miejsca robót,
• utylizacji ewentualnych odpadów i pozostałości.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Normy
PN-76/C-04539
PN-89/C-81400
PN-74/C-81515
PN-68/C-81544

Rozpuszczalniki i rozcieńczalniki. Metody badań.
Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok.
Wyroby lakierowe. Określanie stopnia zniszczenia pokryć w wyniku działania czynników
atmosferycznych.
PN-80/C-81531
Wyroby lakierowe. Określenie przyczepności powłok do podłoŜa oraz przyczepności
międzywarstwowej.
PN-68/C-81544
Wyroby lakierowe. Określenie stopnia zniszczenia pokryć w wyniku działania czynników
atmosferycznych
PN-68/C-81545
Wyroby lakierowe. Pomiar grubości mokrych warstw.
PN-ISO 8501-1
Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem i podobnych produktów. Wzrokowa
ocena czystości.
ISO 8503-2
Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem i podobnych produktów. Ocena
profilu.
ISO 8502-3
Ocena pozostałości pyłu na powierzchni do malowania - metoda taśmy samoprzylepnej
PN-89/S-10050
Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.
PN-71/H-97053
Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.
PN-79/H-97070
Ochrona przed korozją. Pokrycia malarskie. Ogólne wytyczne.
ISO 4628-1 do 5
Farby i Lakiery. Ocena zniszczeń korozyjnych powłoki malarskiej.
Określenie natęŜenia, wielkości i rozmiarów powszechnie spotykanych typów wad powłoki
malarskiej
Zalecenia do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych drogowych obiektów mostowych
IBDiM1999 r.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
M.17.01.01.
ŁOśYSKA STALOWE
1.
1.1.

WSTĘP
Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem
łoŜysk stalowych mostu objazdowego , które zostaną wykonane w ramach rozbiórki istniejącego mostu i budowy
nowego mostu wraz z dojazdami do mostu przez rzekę Sokołda w m. Ostrówek gmina Sokółka w ciągu drogi
dojazdowej nr działki 613 i 666 pow. sokólski woj. podlaskie.
1.2.

Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.

Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem łoŜysk
stalowych na podporach
1.4.

Określenia podstawowe.

1.4.1. ŁoŜysko mostowe - część konstrukcji mostu przeznaczona do przenoszenia oddziaływań przęseł lub belek
pomostu na podporę lub ustrój niosący, w sposób zamierzony przez projektanta z zapewnieniem moŜliwości
przemieszczeń kątowych i ewentualnie przesunięć przekrojów podporowych tych przęseł lub belek względem
osi podparcia lub zawieszenia (oś podparcia - linia styku płyty górnej łoŜyska z wałkiem lub kadłubem)
1.5.

Ogólne wymagania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonanych robót oraz za ich
zgodność z dokumentacją projektową, SST i zaleceniami Inspektora Nadzoru.
2.
MATERIAŁY
Blachy stalowe stal S235
Wkręty stalowe φ25 mm l=150 mm
3.
SPRZĘT
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne".
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i
bezpieczeństwa zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
4.

TRANSPORT - jak w SST M.14.01.03

5.WYKONANIE ROBÓT
ŁoŜyska stalowe w postaci blach podłoŜyskowych układać na oczepie i mocować do oczepu 2 wkrętami
stalowymi fi 25mm, L=150mm kaŜde łoŜysko.
6.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.
Kontrola łoŜysk stalowych
Powinna obejmować sprawdzenie:
• usytuowania łoŜysk w planie
• wypoziomowania łoŜysk
• połoŜenia łoŜyska w stosunku do innych łoŜysk
7.

OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest 1 sztuka łoŜyska określonego typu. Płaci się za liczbę wbudowanych i odebranych
łoŜysk.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają odbiorowi robót ostatecznemu, które są dokonywany na podstawie
wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej
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9.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena jednostkowa uwzględnia:
•
•
•
•
•

zapewnienie wszystkich czynników produkcji,
wykonanie, ustawienie i zamocowanie łoŜysk podporach,
wykonanie i rozbiórkę ewentualnych rusztowań pomocniczych,
niezbędne pomiary i badania
uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

10.
PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-66/8935-01. Drogi samochodowe. ŁoŜyska mostowe. Warunki techniczne wykonania i badania przy
odbiorze.
PN-69/8935-03. Drogi samochodowe. ŁoŜyska mostowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
M.24.14.01
WYKONANIE POMOSTU DREWNIANEGO
1.0.
WSTĘP
1.1.
Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem pomostu drewnianego mostu
tymczasowego. objazdowego , które zostaną wykonane w ramach rozbiórki istniejącego mostu i budowy nowego mostu wraz z
dojazdami do mostu przez rzekę Sokołda w m. Ostrówek gmina Sokółka w ciągu drogi dojazdowej nr działki 613 i
666 pow. sokólski woj. podlaskie.
1.2.
Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.
Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem elementów
drewnianych:
• poprzecznic,
• pokładów: dolnego i górnego,
• balustrad
• innych elementów
1.4.
Określenia podstawowe
1.4.1. Drewno budowlane - element drewniany lub jego część, wbudowany albo przeznaczony do wbudowania w
obiekt budowlany.
1.4.2. Grzyboodporność drewna budowlanego - odporność drewna budowlanego na niszczące działanie
grzybów z klasy podstawczaków.
1.5.
Ogólne wymagania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich
zgodność z dokumentacją projektową, SST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
2.

MATERIAŁY
Drewno klasy C 24 – pokład górny i dolny, balustrady. Drewno klasy C27 - poprzecznice. Wszystkie elementy
drewniane muszą być impregnowane (nie dot. pokładu górnego).
Materiały impregnacyjne
• impregnacja głęboka (poza terenem budowy, np. w nasycalni): Fungodesk, Imprex W, Fluotox, Xylocolor,
Soltox, Kreodina B, Xylamit popularny, Intox S lub SB, Fabos M-2F,
• impregnacja powierzchniowa (na budowie): Imprex W.
IMPREX W - środek ochrony drewna. Oleista ciecz barwy ciemnobrązowej o przemijającym zapachu
rozpuszczalników naftopochodnych, trudno lotną, trudno wymywalną, łatwo palną, nie przenikającą przez tynki.
Norma zuŜycia teoretyczna - 0,3 kg impregnatu na 1m2 powierzchni drewna przy 2-3 krotnym smarowaniu.
Stosowane materiały impregnacyjne muszą mieć aktualne Świadectwo ITB (Instytut Techniki Budowlanej).
Gwoździe - wg normy PN-84/M-81000.
Wkręty stalowe.
Haki stalowe Stal S235
Śruby M 16 klasy 4.8 z nakrętkami i podkładkami kwadratowymi do elementów drewnianych.
3.
SPRZĘT
Stosować sprzęt do wykonania i transportu elementów drewnianych:
• Ŝuraw
• samochód skrzyniowy,
• drobny sprzęt pomocniczy - młotki, piły do drewna, siekiery.
Stosować sprzęt do impregnacji IMPREXEM W:
• pędzle,
• urządzenie do natrysku,
4.

TRANSPORT
Transport materiałów uŜywanych do wykonania elementów drewnianych powinien odbywać się zgodnie z zasadami
obowiązującymi w resorcie transportu oraz zgodnie z wymaganiami producenta środków transportowych i sprzętu.
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5.0.
5.1.

WYKONANIE ROBÓT
Składowanie drewna na elementy drewniane

Teren pod skład drewna powinien być wyrównany, odwodniony ściekami, oczyszczony z resztek obróbki drewna i
innych zanieczyszczeń, zaopatrzony w urządzenia p/poŜarowe i w miarę potrzeby zdezynfekowany.
Stosy tarcicy naleŜy zakładać na podkładach o wysokości co najmniej 25cm z przekładkami między
poszczególnymi rzędami i z odstępami między poszczególnymi sztukami. Odstępy te powinny tworzyć
płaszczyzny pionowe. Układać sztuki tarcicy tak, by części przyrdzeniowe w przekroju umieszczone były zawsze
u góry. Szerokość stosu nie powinna przekraczać 5m. Stosy powinny być umieszczone długością prostopadle
do kierunku panujących wiatrów. Odległość między stosami powinna być nie mniejsza od 1m. Skład drewna
naleŜy umieścić w odległości co najmniej 20m od budynków mieszkalnych i uŜytkowych. Stosy tarcicy naleŜy
przykryć od góry pochyło ułoŜonymi deskami.
Materiały ułoŜone w stosy powinny być przeglądane na ogół nie rzadziej niŜ raz na miesiąc. w razie zauwaŜenia
objawów gnicia, naleŜy stos przełoŜyć, usuwając jednocześnie materiał psujący się.
5.2.

Impregnacja elementów pomostu

Elementy pomostu drewnianego naleŜy zabezpieczyć przed gniciem metodą impregnacji ciśnieniowopróŜniową lub impregnacji powierzchniowej w zaleŜności od elementu.
5.2.1. Impregnacja głęboka - poprzecznice jezdni , pokład dolny
5.2.1.1. Kąpiel długotrwała
Zwykle trwa 3-7 dni. Jest to tzw. impregnacja głęboka, która wykorzystując zjawisko dyfuzji, za pomocą właściwych urządzeń,
wprowadza impregnat aŜ do całkowitego przesycenia przekroju drewna.
5.2.1.2. Impregnacja pod ciśnieniem
Przeprowadzana w specjalnych zakładach (nasycalniach) sposobem przemysłowym.
5.2.2. Impregnacja powierzchniowa
5.2.2.1. Kąpiel krótkotrwała
Kąpieli krótkotrwałej dokonuje się poprzez zanurzenie drewna w środku impregnacyjnym na okres kilku
godzin (1-6h), w otwartm zbiorniku np. kadź, koryto, basen lub wykopanym dole potrzebnej długości i
szerokości odeskowanym szczelnie z boków i od spodu.
5.2.2.2. Metoda smarowania
Polega na dwukrotnym pokryciu powierzchni drewna impregnatem za pomocą szczotek lub pędzli.
5.3.
Wykonanie poprzecznic, pokładów i balustrad.
Poprzecznice powinny być równo obcięte i wykonane zgodnie z dokumentacja.
Następnie rozłoŜone na belkach ustroju niosącego w rozstawie zgodnym z dokumentacją projektową i
mocowane do belek ustroju niosącego z uŜyciem haków stalowych fi 16mm, po min. 6 szt. na kaŜdą
poprzecznicę.
Tarcica na pokład dolny i górny powinna być równo obcięta. Bale pokładu dolnego układać w odstępach ok.
2cm prostopadle do wcześniej rozłoŜonych poprzecznic. Łączyć z poprzecznicami za pomocą gwoździ.
Bale pokładu górnego układać w „styk” prostopadle do wcześniej rozłoŜonych bali pokładu dolnego.
Łączyć z pokładem dolnym za pomocą gwoździ. Średnica gwoździ 1/5 - 1/10 grubości najcieńszego łączonego
elementu. Długość gwoździ jednociętych powinna być taka, aby ostrze gwoździa wchodziło na głębokość nie
mniejszą niŜ 12 średnic gwoździa w element łączony. KaŜdy bal naleŜy przybić dwoma gwoździami na kaŜdym
końcu i jednym gwoździem do kaŜdej poprzecznicy drewnianej (bala) mijankowo.
Balustrady mocowane na śruby.
6.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontroli podlega:
•
•
•
•
•

jakość zastosowanego drewna, zgodność klasy zastosowanego drewna z projektem technicznym,
zgodność przekrojów elementów drewnianych z projektem technicznym,
wykonanie zgodnie z projektem technicznym stęŜeń,
zastosowanie rodzaju, gatunku i ilości środków impregnacyjnych,
prawidłowość zastosowania i umiejscowienia oraz dostateczna ilość gwoździ, śrub, podkładek.

7.
OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest 1m3 drewna uŜytego do wykonania pomostu drewnianego.
8.

ODBIÓR ROBÓT
Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym, SST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.
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Odbiór robót na zasadach odbioru ostatecznego wg SST D.00.00.00
9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena jednostkowa uwzględnia:
•
•
•
•
•
•
•
•

dostarczenie niezbędnych materiałów,
wykonanie elementów drewnianych
impregnację elementów drewnianych
wbudowanie elementów drewnianych
wykonanie połączeń
wykonanie i montaŜ haków mocujących pomost
niezbędne pomiary i badania
uporządkowanie terenu budowy.
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„Wymagania ogólne”.

