SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
REMONTOWO-UTRZYMANIOWYCH NA TERENIE MIASTA KOŚCIERZYNA.

Kościerzyna, luty 2019 r.
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ST D-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
1.1.

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z robotami remontowo-utrzymaniowymi na terenie miasta Kościerzyna
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji przedmiotu zamówienia
określonego w punkcie 1.1. w zakresie określonym w punkcie 1.3.
1.3. Zakres robót objętych ST
1.3.1

Ogólny zakres zamówienia

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych przedmiotem
zamówienia wraz z wszystkimi robotami towarzyszącymi i pomocniczymi, niezbędnymi do wykonania przedmiotu
zamówienia w wymaganym zakresie – określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
1.3.2.

Szczegółowy zakres robót

Szczegółowy zakres robót wynika z opisu przedmiotu zamówienia zawartego w dokumentacji przetargowej.
1.3.4.

Symbole specyfikacji i kody CPV.

CPV 45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg
CPV 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
1.4. Określenia podstawowe
Wymienione poniżej określenia użyte w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru zarówno w opisie
warunków ogólnych jak i szczegółowych ST należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
1.4.1

Aprobata techniczna - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego
przydatność do stosowania w budownictwie.

1.4.2

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę
obiektu budowlanego.

1.4.3

Budowla - obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie
kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane
z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców
przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

1.4.4

Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebędący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową (droga) albo
jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).

1.4.5

Balustrada — konstrukcja zabezpieczająca użytkowników chodników, schodów i pochylni przed upadkiem
z wysokości; określone w Polskiej Normie obciążenia działające na poręcz obiektu mostowego uznaje się za
działające na balustradę,

1.4.6

Cena jednostkowa – należy przez to rozumieć sumę kosztów bezpośredniej robocizny, materiałów, pracy sprzętu,
oraz kosztów pośrednich, zysku i kosztów zakupu materiałów, wyliczona na jednostkę przedmiarową robót
podstawowych, (z uwzględnieniem robót tymczasowych i pomocniczych, kosztów świadczeń za zajęcie pasa
drogowego, procedur odbiorowych, kosztów zapewnienia bezpieczeństwa itp., inwentaryzacji, badań i pomiarów
oraz aktualizacji i uzupełnienia dokumentacji, a także innych niewymienionych kosztów związanych z ostatecznym
wykonaniem i odbiorem roboty podstawowej).
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1.4.7

Cena umowna - jest to podane w umowie wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wraz z
usunięciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie rękojmi oraz w okresie gwarancji jakości.

1.4.8

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.9

Część obiektu lub etap wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.10

Data rozpoczęcia robót – termin rozpoczęcia robót.

1.4.11

Data zakończenia termin zakończenia robót.

1.4.12

Dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy
służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą
montażu - także dziennik montażu.

1.4.13

Dostawa (dostarczenie materiałów) – zakup oraz transport do miejsce wbudowania materiału lub wyrobu
odpowiadającego wymaganiom określonym w ST. Koszty transportu, magazynowania, ubezpieczenia oraz
uzyskania aprobat technicznych lub przeprowadzenia wymaganych badań laboratoryjnych materiału są ponoszone
przez wykonawcę w ramach doliczonych do cen materiałów kosztów zakupu.

1.4.14

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.15

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.

1.4.16

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest to osoba ustanowiona przez zamawiającego jako jego przedstawiciel.

1.4.17

Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

1.4.18

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za
prowadzoną budowę.

1.4.29. Materiały - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa
i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.4.30. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służący do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże
gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
a) warstwa ścieralna – górna (wierzchnia) warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i
czynników atmosferycznych.
b) warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze
rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.
c) warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej
nawierzchni.
1.4.31. Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może
składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
a) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może
ona składać się z jednej lub dwóch warstw.
b) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę
mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.
c) warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
działania mrozu.
d) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni leżącej powyżej.
e) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni.
1.4.32. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz
drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.
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1.4.33. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń organizacji i
bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.34. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.
1.4.35. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu
umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.
1.4.36. Podwykonawca - jest to osoba fizyczna lub prawna, która zawarła umowę z wykonawcą na wykonanie części robót
objętych umową.
1.4.37. Remont - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.
1.4.38. Roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu,
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego w zakresie podanym w umowie.
1.4.39. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót jest to zbiór dokumentów, zwanych dalej specyfikacjami
technicznymi, stanowiących integralną część umowy, określających zasady wykonania i odbioru robót w sposób
pozwalający na osiągnięcie ich wymaganej jakości.
1.4.40. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.
1.4.41. Teren budowy jest to teren niezbędny do realizacji robót, określony w dokumentach projektowych zamawiającego
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.4.42. Termin rozpoczęcia robót – jest to data określona w kontrakcie, w której wykonawca ma rozpocząć realizację robót.
1.4.43. Termin zakończenia robót - jest to określona w kontrakcie data, którą należy rozumieć jako datę odbioru robót
budowlanych i przekazania dokumentacji budowlanej w zakresie umożliwiającym dokonanie odbioru zgodnie z
wymaganiami określonymi w pkt 8 Warunków Ogólnych ST.
1.4.44. Urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia
instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe
i place pod śmietniki.
1.4.45. Umowa - jest to zbiór zasad i wzajemnych zobowiązań pomiędzy zamawiającym i wykonawcą o wykonanie robót
budowlanych w zamówieniu publicznym potwierdzonych pisemnie przez uprawnionych obu stron.
1.4.46. Wada polega na wykonaniu danych robót lub ich części niezgodnie z umową, z dokumentacją projektową,
specyfikacją techniczną lub z zasadami wiedzy technicznej.
1.4.47. Właściwy organ - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno- budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego lub odpowiedni inny organ administracji lub kontroli zgodnie z nakazami
prawa.
1.4.48. Wyceniony przedmiar robót – Kosztorys ofertowy - oznacza przedmiar robót uzupełniony przez wykonawcę o
oferowane stawki i ceny jednostkowe i wartości poszczególnych asortymentów robót, pozycji zgodnie z zakresem
robót określonych w ST, który staje się integralną częścią umowy.
1.4.49. Wykonawca jest to określona w umowie strona, która podjęła się wykonania robót.
1.4.50. Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
1.4.51. Zamawiający jest to strona umowy w sprawie zamówienia publicznego, która dokonała wyboru oferty wykonawcy.
Zarządzający realizacją umowy jest to osoba prawna lub fizyczna określona w Istotnych Postanowieniach Umowy (IPU)
zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót
i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym mu pełnomocnictwie.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót i zaplecza
1.5.1.Wymagania ogólne
1. Prace należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną, wskazówkami przedstawiciela Zamawiającego,
obowiązującymi przepisami prawa (w tym m.in. ustawy Prawo Budowlane i wynikającymi z niej rozporządzeniami oraz
rozporządzeniami w sprawach warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi), wiedzą techniczną i sztuką
budowlaną, a w szczególności zgodnie z:
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a) obowiązującymi Normami i przywołanymi normatywami i normami,
b) Specyfikacjami Technicznymi,
c) instrukcjami i przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z organizacją budowy, oznakowaniem oraz zapewnieniem bezpieczeństwa
na budowie.
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty i opłaty żądane przez właścicieli lub dysponentów budowanych lub
przebudowywanych sieci uzbrojenia technicznego w związku z ich realizacją oraz odbiorem.
4. Wszelkie uszkodzenia nawierzchni dróg, chodników oraz innych obiektów powstałe podczas prowadzonych robót
Wykonawca robót zobowiązany jest naprawić w ramach wynagrodzenia umownego za przedmiot zamówienia, stosując
analogiczne materiały naprawcze i kolorystykę oraz udzielając gwarancji na wykonane naprawy na okres, co najmniej 3
lat.
5. Sposób składowania materiałów na terenie budowy nie może zagrażać zdrowiu i życiu osób przebywających na terenie
budowy. Używane środki transportu i sprzęt oraz stosowane metody wykonywania robót nie mogą powodować
uszkodzeń w otoczeniu strefy robót.
6. Wszystkie użyte materiały muszą być zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiającego i posiadać aktualne
świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz świadectwo zgodności z Polską Normą (atest).
7. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać ręcznie wykopy kontrolne w obrębie istniejących sieci i
urządzeń podziemnych, w celu dokładnego zlokalizowania ich pod ziemią. W razie napotkania korzeni drzew nie wolno
dopuścić do ich uszkodzenia.
8. Roboty ziemne w pobliżu kabli i innych sieci należy prowadzić ręcznie. Odsłonięte kable i sieci przed zasypaniem należy
zgłosić do odbioru ich właścicielom.
9. W trakcie prowadzenia robót należy zachować normatywne przykrycie istniejących kabli i przewodów sieci
podziemnych oraz normatywne odległości nowobudowanych sieci i obiektów od istniejących urządzeń, obiektów i sieci.
10. Prace w pobliżu korzeni drzew i krzewów należy prowadzić z zachowaniem należytej ostrożności. Wykonawca ponosi
pełną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia drzew i krzewów (także ich systemów korzeniowych) będące
wynikiem prowadzonych robót. Obumarcie drzew i krzewów spowodowane realizacją robót stanowić będzie podstawę
do wszczęcia przeciwko Wykonawcy postępowania karno-administracyjnego.
11. Przed odbiorem robót teren otaczający przedmiot zamówienia powinien zostać uporządkowany (oczyszczony z
pozostałości budowlanych) i być doprowadzony, co najmniej do stanu pierwotnego.
2. MATERIAŁY
2.1.

Wymagani ogólne

Zastosowane przez Wykonawcę materiały muszą odpowiadać wymaganiom sformułowanym w ST, a także w normach i
wytycznych.
Jeżeli dokumenty nie określają, szczegółowo parametrów techniczno – jakościowych przewidywanych do wbudowania
materiałów, wówczas Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia tych parametrów z zamawiającym . Zasadniczo
wymaga się, aby zastosowane materiały nie odbiegały zasadniczo od przyjętych już rozwiązań w otoczeniu prowadzonych
robót.
Wszystkie materiały, wyroby i półwyroby musza uzyskać przed wbudowaniem akceptację przedstawiciela Zamawiającego.
2.2.

Źródła uzyskania materiałów

Zatwierdzenie partii materiałów lub źródła ich pozyskania nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą przez
przedstawiciel Zamawiającego dopuszczone do wbudowania.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.
2.3.

Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni wszystkim materiałom warunki przechowywania i składowania zapewniające zachowanie ich jakości
i przydatności do robót oraz zgodność z wymaganiami poszczególnych ST. Odpowiedzialność za wady materiałów powstałe
w czasie przechowywania i składowania ponosi Wykonawca. Zamawiający może zezwolić na inny sposób przechowywania i
składowania niż podany w ST, lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za ewentualne powstałe z tego tytułu
straty. Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję materiałów.
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Miejsca czasowego składowania materiałów musza być uzgodnione z przedstawicielem Zamawiającego. Materiały mogą być
składowane poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez
zamawiającego. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone
przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiającego.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
właściwości wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST.
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, ST.
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również dysponować
sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
właściwości wykonywanych robót i przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji, ST i
wskazaniach przedstawiciela Zamawiającego, w terminie przewidzianym zamówieniem.
Wykonawca powinien dysponować sprawnymi rezerwowymi środkami transportu, umożliwiającymi prowadzenie robót w
przypadku awarii podstawowych środków transportu.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonanie robót remontowo-utrzymaniowych

5.1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami określonymi ST dla poszczególnych rodzajów robót.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów
oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
6.2.

Certyfikaty i deklaracje

Przedstawiciel Zamawiającego może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1.

certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

2.

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:


Polską Normą lub
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Aprobatą techniczną wydaną przez IBDiM, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1, które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót powinna posiadać
atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
7.

OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót odbywać się będzie na żądanie przedstawiciela Zamawiającego.
7.1.

Tryb Dokonywania Obmiaru Robót

Obmiar odbywa się w obecności przedstawiciela Zamawiającego i wymaga jego akceptacji. Obmiar robót będzie określić
faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w formularzu ofertowym ST.
7.2.

Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako
długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznej.
7.3.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez przedstawiciela
Zamawiającego.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania
robót.
7.4.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występowania
dłuższej 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 wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.

Warunki Ogólne Odbioru Robót

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca zamawiającemu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia.
Podstawa rozpoczęcia procedur odbiorowych jest zakończenie wszystkich robót związanych z odbieranym elementem robót
oraz uprzątnięciem i doprowadzeniem do stanu nie gorszego niż był pierwotnie przyległego terenu (z wyjątkiem odbioru
robót zanikających i ulęgających zakryciu.)
8.2.

Rodzaje odbiorów robót

W zależności od postanowień umowy i ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru,
dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

8.3.

Odbiór Robót zanikających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym
procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.
Odbioru Robót dokonuje przedstawiciel Zamawiający.
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca przedstawicielowi Zamawiającego. Odbiór będzie
przeprowadzony niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia przedstawiciel Zamawiającego w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
Odbiór częściowy

8.4.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia.
Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Odbioru robót dokonuje przedstawiciel Zamawiającego.
Odbiór ostateczny robót

8.5.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Odbioru ostatecznego Robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy. Komisja
dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że 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 dokonuje potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ustalenia ogólne

9.1.

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej
pozycji w formularzu ofertowym
Cena jednostkowa musi uwzględniać zakres zamówienia oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z
tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji i wymaganiami określonymi w dokumentacji
przetargowej SIWZ dotyczącej przedmiotu zamówienia, także ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
Cena jednostkowa będą obejmować:
1.

Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

2.

Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na
teren budowy,

3.

Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

4.

Koszty związane z wykonaniem robót tymczasowych i towarzyszących oraz koszty prób i pomiarów, obsługi
geodezyjnej i geologicznej, badań laboratoryjnych, opłat dla służb odbierających wykonane roboty itp. i kosztów
związanych z pracami odbiorowymi).

5.

Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

6.

Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 620 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1351 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 155).
Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.)
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D.01.02.04. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót remontowo-utrzymaniowych na
terenie miasta Kościerzyna.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST), stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót,
wymienionych w pkt 1 niniejszej ST.
1.3. Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotyczące rozbiórki i obejmują:
- rozebranie krawężników betonowych 15x30
- rozebranie ławy betonowej pod krawężniki
- rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych
- rozebranie podbudowy betonowej
- rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
- rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej
- rozebranie chodników z płyt betonowych50x50
- rozbiórka obrzeży
- cięcie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
- cięcie nawierzchni z płyt betonowych
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z ST i poleceniami
przedstawiciela Zamawiającego.
2. MATERIAŁY
Nie występują.
3. SPRZĘT
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów ulic należy stosować następujący sprzęt:
- sprężarka powietrzna spalinowa przewoźna,
- młot pneumatyczny,
- samochody ciężarowe,
- koparka lub ładowarka przedsiębierna o pojemności łyżki do 0,6m3
- piła do cięcia nawierzchni
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne” pkt 4.
Materiały pochodzące z rozbiórki stanowią wyłączną własność zarządcy terenu.
Środki transportu należy dostosować do rodzaju przewożonych materiałów z rozbiórki.
Materiały pochodzące z rozbiórki i przewożone środkami transportowymi po drogach publicznych powinny spełniać wymagania
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych
parametrów technicznych.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych
Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w
pkt.1.3., zgodnie z ST lub wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego.
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego
wykorzystania jak: brukowiec, kostka kamienna, krawężnik kamienny, krawężnik betonowy, brukowa kostka betonowa,
płyty żelbetowe, poręcze, ogrodzenia powinny być usuwane ręcznie, częściowo mechanicznie, bez powodowanie zbędnych
uszkodzeń i odpowiednio składowane w uzgodnieniu z Zamawiającym.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót rozbiórkowych.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni powinien
być 1,0.
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7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest:
- dla nawierzchni
– m2
- dla krawężnika , obrzeża
–m
- dla cięcia nawierzchni
– mb
Obmiar powinien być dokonany na budowie, w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Dodatkowe roboty
wykonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, nie mogą stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór robót związanych z rozbiórką elementów dróg dokonuje przedstawiciel Zamawiającego, po zgłoszeniu
robót do odbioru przez Wykonawcę.
Odbiorowi podlegają wykonane rozbiórki elementów wyszczególnionych w pkt 1.3 niniejszej specyfikacji.
8.2. Roboty rozbiórkowe uznaje się za wykonane zgodnie z wymaganiami przedstawiciela Zamawiającego, jeśli zostały
spełnione wymagania określone w punkcie 5 i 6 niniejszej ST.
8.3. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na koszt własny, w terminie uzgodnionym z przedstawicielem
Zamawiającego
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót obejmuje:
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,
- rozkucie i zerwanie nawierzchni,
- przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z ułożeniem na poboczu,
- załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki (w tym zagęszczenie zasypek, zgodnie z pkt 6)
b) dla rozbiórki krawężnika , obrzeża :
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław,
- przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z ułożeniem na poboczu,
- załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki (w tym zagęszczenie zasypek)
c) dla cięcia nawierzchni:
- wyznaczenie odcinka przeznaczonego do cięcia
- wykonanie cięcia nawierzchni
1.
BN-77/8931-12
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
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D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
robotami remontowo-utrzymaniowymi na terenie miasta Kościerzyna.
1.2. Zakres stosowania ST
1.2.1. Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy 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 profilowania i
zagęszczania podłoża koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST
D.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
Nie występują.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
 równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; może dopuścić wykonanie koryta i
profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
 koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),
 walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w ST D.04.02.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio
przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta
oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą przedstawiciela Zamawiającego, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany,
niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane.
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez
przedstawiciela Zamawiającego. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek
do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów.
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do
trudności jego odspojenia.
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach
lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez przedstawiciela
Zamawiającego.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ST, tj. wbudowany w nasyp lub
odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego.
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4.
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5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Po
oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż
projektowane rzędne podłoża.
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez przedstawiciela Zamawiającego, 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.
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w
inny sposób zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiającego.
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować
do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać
zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (I s)
Minimalna wartość Is dla:
Strefa
Korpusu

Ruch mniejszy
od ciężkiego

Górna warstwa o grubości 20 cm
Na głębokości od 20 do 50 cm od
powierzchni podłoża

1,00
0,97

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do
+10%.
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez przedstawiciela
Zamawiającego.
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można
przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podłoża przedstawiciel Zamawiającego oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw.
Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta
i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2.
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża
Lp.

Wyszczególnienie badań i pomiarów

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

1

Szerokość koryta

2 x 50m

2

Równość podłużna

co 20 m na każdym pasie ruchu

3

Równość poprzeczna

2 x 50m

4

Spadki poprzeczne

*)

2 x 50m

5

Rzędne wysokościowe

6

Ukształtowanie osi w planie *)

7

Zagęszczenie, wilgotność gruntu,
podłoża

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i
dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg
co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i
dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg
w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie
rzadziej niż raz na 600 m2
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*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w
punktach głównych łuków poziomych
6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża)
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm.
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża)
Nierówności podłużne i poprzeczne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN68/8931-04 [4].
Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm.
6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z wymaganiami przedstawiciela
Zamawiającego z tolerancją  0,5%.
6.2.5. Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie
powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5 cm.
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża)
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien być
mniejszy od podanego w tablicy 1.
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku
wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] nie powinna być większa
od 2,2.
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa
wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%.
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża)
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 6.2
powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie.
Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami przedstawiciela Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.
W przypadku stwierdzenia usterek przedstawiciel Zamawiającego ustali zakres robót poprawkowych lub poleci
ponowne wykonanie robót według zasad określonych w niniejszej ST.
Przedstawiciel Zamawiającego może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne
wykonanych robót i ustalić zakres potrąceń za obniżoną jakość.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na koszt własny.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
 załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp,
 profilowanie dna koryta lub podłoża,
 zagęszczenie,
 utrzymanie koryta lub podłoża,
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1.2.
Normy
1.
PN-B-04481
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2.
PN-/B-06714-17
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
3.
BN-64/8931-02
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
4.
BN-68/8931-04
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
5.
BN-77/8931-12
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
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D - 04.04.01 PODBUDOWY Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne związane z robotami remontowoutrzymaniowymi na terenie miasta Kościerzyna.
1.2. Zakres stosowania ST
1.2.1. Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy 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 wykonywaniem
podbudów z kruszyw naturalnych stabilizowanych mechanicznie pod nawierzchnię chodnika i ścieżki rowerowej grubości
warstwy 10 cm .
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej
wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D 00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
powinna być mieszanka piasku, mieszanki i/lub żwiru, spełniająca wymagania niniejszej specyfikacji.
Materiałem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie powinna
być mieszanka piasku, mieszanki i/lub żwiru z dodatkiem kruszywa łamanego, spełniająca wymagania niniejszych
specyfikacji. Kruszywo łamane może pochodzić z przekruszenia ziarn żwiru lub kamieni narzutowych albo surowca
skalnego.
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiałów
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między krzywymi granicznymi
pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową
1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę)
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia
do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać
2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.
2.3.2. Właściwości kruszywa
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1.
Tablica 1.
Lp.

Wyszczególnienie

Kruszywa naturalne

właściwości
1
2
3
4

5

6

7
8

9

10

Podbudowa
zasadnicza pomocnicza
Zawartość ziarn mniejszych niż od 2 do 10 od 2 do 12
0,075 mm, % (m/m)
Zawartość nadziarna,
%
5
10
(m/m), nie więcej niż
Zawartość ziarn nieforemnych
35
45
%(m/m), nie więcej niż
Zawartość
zanieczyszczeń
organicznych, %(m/m), nie więcej 1
1
niż
Wskaźnik piaskowy po pięciood 30 do 70 od 30 do 70
krotnym zagęszczeniu metodą I
lub II wg PN-B-04481, %
Ścieralność w bębnie Los Angeles
a) ścieralność całkowita po pełnej
liczbie obrotów, nie więcej niż
35
45
b) ścieralność częściowa po 1/5
pełnej liczby obrotów, nie więcej 30
40
niż
Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej
2,5
4
niż
Mrozoodporność, ubytek masy po
25 cyklach zamraża5
10
nia, %(m/m), nie więcej niż
Rozpad krzemianowy i żelazawy łącznie, % (m/m), nie więcej
niż
Zawartość związków siarki w
przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie 1
1
więcej niż

Badania
według
PN-B-06714-15 [3]
PN-B-06714-15 [3]
PN-B-06714-16 [4]
PN-B-04481 [1]
BN-64/8931-01 [26]

PN-B-06714-42 [12]
PN-B-06714-18 [6]
PN-B-06714-19 [7]

PN-B-06714-37 [10]
PN-B-06714-39 [11]
PN-B-06714-28 [9]

2.3.3. Woda
Należy stosować wodę wg PN-B-32250 [20].
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazać
się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny zapewnić
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych
powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w ST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i
zagęszczeniem podłoża” i ST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem:
D 15

 5

(1)

d 85

w którym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsączającej,
w milimetrach,
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w milimetrach.
Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą lub odpowiednio dobraną
geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych cząstek gruntu, wyznacza się z warunku:
d 50

 1,2

(2)

O 90

w którym:
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża, w milimetrach,
O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca się na geowłókninie w
ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być podawana przez producenta geowłókniny.
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób
zaakceptowany przez Inżyniera.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w
odstępach nie większych niż co 10 m.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach
gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza
się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być
od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość
po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po
zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i
rzędnych wysokościowych .Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony,
powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej
o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku,
gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi
wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.
5.5. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie.
Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest
obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z
niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robót i przedstawić wyniki tych badań przedstawicielowi Zamawiającego w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny
obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej ST.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie
Częstotliwość badań
Maksymalna
Minimalna
powierzchnia
liczba badań
podbudowy
na
dziennej
przy-padająca
działce
na
jedno
roboczej
badanie (m2)

Lp.

Wyszczególnienie badań

1

Uziarnienie mieszanki

2

Wilgotność mieszanki

3

Zagęszczenie warstwy

10 próbek

4

Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2

dla każdej partii kruszywa i
przy każdej zmianie kruszywa

2

600
na 10000 m2

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy pobierać w sposób
losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane
przedstawicielowi Zamawiającego.
6.3.3. Wilgotność mieszanki
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%.
Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5].
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia.
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń
płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń przedstawiciela Zamawiającego.
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu
E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
E2

 2,2

E1

6.3.5. Właściwości kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2.
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności przedstawiciela
Zamawiającego.
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie
Wyszczególnienie badań i pomiarów

Minimalna częstotliwość pomiarów

1

Szerokość podbudowy

10 razy na 1 km

2

Równość podłużna

3

Równość poprzeczna

w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na
każdym pasie ruchu
10 razy na 1 km

4

Spadki poprzeczne*)

10 razy na 1 km

5

Rzędne wysokościowe

co 100 m

6

Ukształtowanie osi w planie*)

co 100 m

Grubość podbudowy

Podczas budowy:
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie
rzadziej niż raz na 400 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2

Nośność podbudowy:

co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m

Lp.

7

8
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- moduł odkształcenia
- ugięcie sprężyste

co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków
poziomych.
6.4.2. Szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o
co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej.
6.4.3. Równość podbudowy
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją 
0,5 %.
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +
1 cm, -2 cm.
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5 cm.
6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż:
- dla podbudowy zasadniczej  10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8. Nośność podbudowy
 moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4,
 ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy
Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa o
wskaźniku
wnoś
nie
mniejszym
niż, %

Wskaźnik
zagęszczenia
IS nie
mniejszy niż

60
80
120

1,0
1,0
1,03

Minimalny moduł odkształMaksymalne
ugięcie cenia mierzony płytą o
sprężyste pod kołem, mm
średnicy 30 cm, MPa
40 kN

50 kN

od
pierwszego
obciążenia
E1

od drugiego
obciążenia
E2

1,40
1,25
1,10

1,60
1,40
1,20

60
80
100

120
140
180

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.4 powinny
być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone.
Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na
pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie.
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy.
Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z
decyzją przedstawiciela Zamawiającego, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i
ponownie zagęszczone.
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Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości
warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do
zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez przedstawiciela Zamawiającego.
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy
wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne z wymaganiami przedstawiciela Zamawiającego jeżeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robót,
 sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,
 przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,
 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
 rozłożenie mieszanki,
 zagęszczenie rozłożonej mieszanki,
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej,
 utrzymanie podbudowy w czasie robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1.
PN-B-04481
2.
PN-B-06714-12
3.
PN-B-06714-15
4.
PN-B-06714-16
5.
PN-B-06714-17
6.
PN-B-06714-18
7.
PN-B-06714-19
8.

PN-B-06714-26

9.
10.
11.
12.
13.

PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42
PN-B-06731

14.

PN-B-11111

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

PN-B-11112
PN-B-11113
PN-B-19701
PN-B-23006
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-S-06102
PN-S-96023
PN-S-96035

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą
bezpośrednią
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń
organicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles
Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i
mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
Kruszywo do betonu lekkiego
Wapno
Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego
Popioły lotne
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24.
25.
26.
27.

BN-88/6731-08
BN-84/6774-02
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

Cement. Transport i przechowywanie
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i
podłoża przez obciążenie płytą
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

28.
BN-68/8931-04
29.
BN-70/8931-06
30.
BN-77/8931-12
10.2. Inne dokumenty
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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D-08.02.01 CHODNIKI Z PŁYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót remontowych
związane z robotami remontowo-utrzymaniowymi na terenie miasta Kościerzyna.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji przedmiotu zamówienia
określonego w punkcie 1.1. w zakresie określonym w punkcie 1.3.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z
płytek betonowych.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Płyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane płyty betonowe przeznaczone do budowy chodników dla pieszych.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 2.
2.2. Płyty chodnikowe betonowe - klasyfikacja
2.2.1. Rodzaje
W zależności od wymiarów i kształtu, rozróżnia się następujące rodzaje płyt chodnikowych betonowych:
A - płyta normalna kwadratowa,
B - płyta połówkowa,
C - płyta infuła,
D - płyta narożnikowa ścięta,
E - płyta narożnikowa kwadratowa.
2.2.2. Odmiany
W zależności od technologii produkcji płyty rozróżnia się odmiany:
płyta jednowarstwowa - 1,
płyta dwuwarstwowa - 2.
2.2.3. Gatunki
W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych rozróżnia się gatunki
płyt:
- gatunek I - G1,
- gatunek II - G2.
Płyty chodnikowe betonowe powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/01 [7] i BN-80/6775-03/03 [8].
Przykład oznaczenia płyty chodnikowej normalnej połówkowej (B) jednowarstwowej (1) o wymiarach 35 x 17,5 cm
gat. I:
Płyta chodnikowa B-1 35/17,5 BN-80/6775-03/03 [8].
Co najmniej co 50-ta płyta na stronie nie narażonej na ścieranie powinna mieć podany w sposób trwały: znak
wytwórni, symbole elementu, datę produkcji i znak kontroli odbiorczej.
2.3. Płyty chodnikowe betonowe - wymagania techniczne
2.3.1. Kształt i wymiary
Kształt płyt chodnikowych betonowych podano na rys. 1, a wymiary płyt podano w tablicy 1.
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2.3.3. Składowanie
Płyty chodnikowe betonowe powinny być składowane rębem, płaszczyznami górnymi ku sobie, na podłożu wyrównanym i
odwodnionym. Płyty powinny być posegregowane według rodzajów, odmian i gatunków. Płyty należy ustawiać na
podkładkach drewnianych oraz zabezpieczać krawędzie przed uszkodzeniem przekładkami drewnianymi.
2.3.4. Beton i jego składniki
2.3.4.1. Beton do produkcji płyt chodnikowych
Do produkcji płyt chodnikowych betonowych jednowarstwowych należy stosować beton klasy B 25 i B 30.
W przypadku płyt dwuwarstwowych, górna (ścieralna) warstwa płyt powinna być wykonana z betonu klasy B 30.
2.3.4.2. Cement
Do produkcji płyt chodnikowych betonowych należy stosować cement portlandzki klasy nie niższej niż „32,5” wg
PN-B-19701 [4].
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Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [6].
2.3.4.3. Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [2].
2.3.4.4. Woda
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw
Cement na podsypkę i do zaprawy powinien być cementem portlandzkim klasy „32,5”, odpowiadający wymaganiom
PN-B-19701 [4].
Piasek na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [2], a do zaprawy cementowo-piaskowej PNB06711 [1].
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5].
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania chodników
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu sprzętu pomocniczego:
 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
 wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport płyt chodnikowych
Płyty chodnikowe betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton
wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej.
Płyty powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna ich warstwa nie
powinna wystawać poza ściany środka transportu więcej niż 1/3 wysokości tej płyty.
4.3. Transport pozostałych materiałów
Transport pozostałych materiałów, stosowanych do wykonania chodnika z płyt chodnikowych betonowych, podano
w ST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe” pkt 4.3.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Koryto pod chodnik
Koryto wykonane w podłożu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podłużnymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-04.01.01 „Koryto wraz z
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie może być mniejszy od 0,97
według normalnej metody Proctora.
5.3. Podsypka
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą,
zagęszczona i wyprofilowana.
5.4. Warstwa odsączająca
Nie projektuje się warstwy odsączającej.
5.5. Układanie chodnika z płyt chodnikowych betonowych
Płyty przy krawężnikach należy układać w taki sposób, aby ich górna krawędź znajdowała się powyżej górnej krawędzi
krawężnika.
Przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego płyty odpowiednio docięte należy układać w jednym poziomie,
regulując wysokość urządzeń naziemnych do poziomu chodnika.
Płyty chodnikowe układane przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego należy zalać zaprawą cementowopiaskową.
Płyty należy układać zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji projektowej.
Płyty na łukach o promieniu ponad 30 m należy tak układać, aby spoiny rozszerzały się wachlarzowo. Płyty mogą być
przycinane.
Płyty na łukach o promieniu do 30 m powinny być układane w odcinkach prostych, łączących się przy użyciu trójkątów lub
trapezów wykonanych z płyt odpowiednio docinanych. Wielkość trójkątów dostosować należy do szerokości
chodnika i promienia łuku.
5.6. Spoiny
Szerokość spoin na odcinkach prostych nie powinna przekraczać 0,8 cm. Szerokość spoin na łukach nie powinna być
większa niż 3 cm.
Spoiny pomiędzy płytami po oczyszczeniu powinny być zamulone piaskiem na pełną grubość płyty lub wypełnione zaprawą
cementowo-piaskową.
5.7. Pielęgnacja chodnika
Chodnik, którego spoiny wypełnione są zaprawą cementową, należy pokryć warstwą piasku grubości od 1,0 do 1,5 cm.
Piasek należy zwilżyć wodą i utrzymywać w stanie wilgotnym w ciągu 10 dni.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.2.1. Sprawdzenie równości chodnika
Sprawdzenie równości przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m 2 ułożonego chodnika i w miejscach
wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą nie powinien przekraczać
1,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty charakterystyczne,
jednak nie rzadziej niż co 100 m.
6.2.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na każde 150 do 300 m 2
chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu
6.2.4. Sprawdzenie równoległości spoin
Sprawdzenie równoległości spoin należy przeprowadzać za pomocą dwóch sznurów napiętych wzdłuż spoin i przymiaru z
6.2.5. Sprawdzenie szerokości i wypełnienia spoin
Sprawdzenie szerokości spoin należy przeprowadzać przez usunięcie spoin na długości około 10 cm w trzech dowolnych
miejscach na każde 200 m2 chodnika i zmierzenie ich szerokości oraz wypełnienia.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z płyt betonowych.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 chodnika z płyt betonowych obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
 wykonanie koryta,
 ew. wykonanie warstwy odsączającej,
 rozścielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,
 ułożenie płyt,
 wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawą cementową,
 pielęgnację przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą,
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
8. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. Płyty chodnikowe.
9. BN-64/8845-01 Chodniki z płyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru.
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D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót remontowych
związane z robotami remontowo-utrzymaniowymi na terenie miasta Kościerzyna.
1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z
kostki brukowej betonowej grubości 8 cm .
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka
jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty
technicznej.
2.2.2. Wytrzymałość na ściskanie
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 50 MPa.
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 35 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.2.3. Nasiąkliwość
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosić nie więcej
niż 5%.
2.2.4. Odporność na działanie mrozu
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250[2].
2.2.5. Ścieralność
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosić nie więcej niż
4 mm.
2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż „32,5”.
Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4].
2.3.2. Kruszywo
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.3.3. Woda
Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadać
wymaganiom wg PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z receptą
laboratoryjną.
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą odporność
na niskie temperatury i działanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być barwniki nieorganiczne.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” .
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.
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Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone liniami na
szynie lub krawężnikach.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Podłoże
Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt piaszczysty - rodzimy lub
nasypowy o WP  35 [7].
Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w ST D04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”.
5.3. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej powinien być zgodny
z dokumentacją projektową.
Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego
rodzaju podbudowy.
5.4. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki uliczne betonowe wg
BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawężników zgodne z dokumentacją projektową lub zaakceptowane przez Inżyniera.
5.5. Podsypka
Na podsypkę należy stosować mieszankę piasku z cementem w proporcji 1:4 . Grubość podsypki wynosi 3 cm .
5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez przedstawiciela Zamawiającego.
Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę
należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka
ulega zagęszczeniu.
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy
użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni
ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem
spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” .
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badań wyrobu
na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji
dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni).
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych w pkt 2.2.2 i
2.2.3 i wyniki badań przedstawia przedstawicielowi Zamawiającego do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi ST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na
stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej ST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
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Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:
 pomierzenie szerokości spoin,
 sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
 sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
 sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nierówności podłużne
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 [8] nie
powinny przekraczać 0,8 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać  1 cm.
6.4.4. Szerokość nawierzchni
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm.
6.4.5. Grubość podsypki
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  1,0 cm.
6.5. Częstotliwość pomiarów
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4
powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót.
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy
na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie
poleci przedstawiciel Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” .
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami przedstawiciela
Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
 przygotowanie podłoża,
 wykonanie podsypki,
Zasady ich odbioru są określone w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” .
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robót,
 przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy),
 dostarczenie materiałów,
 wykonanie podsypki,
 ułożenie i ubicie kostki,
 wypełnienie spoin,
 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1.
2.
3.
4.

PN-B-04111
PN-B-06250
PN-B-06712
PN-B-19701

Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego
Beton zwykły
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
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5.
6.
7.
8.

PN-B-32250
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i
torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża
BN-68/8931-01
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
BN-68/8931-04
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
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D-05.03.01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z robotami remontowo-utrzymaniowymi na terenie miasta Kościerzyna
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji przedmiotu zamówienia
określonego w punkcie 1.1. w zakresie określonym w punkcie 1.3.
1.3. Zakres robót objętych ST
Niniejsza ST dotyczy zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z kostki kamiennej
granitowej rzędowej o wysokości 14 cm dla konstrukcji zabrukowania na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5cm
z wypełnieniem spoin żywicą epoksydową.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie równa, przystosowana do szybkiego ruchu
samochodowego.
1.4.2. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek kamiennych.
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2.
2.2. Kamienna kostka drogowa
2.2.1. Klasyfikacja
Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100 jest stosowana do budowy nawierzchni z kostki kamiennej wg PN-S06100 oraz do budowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wg PN-S-96026
2.2.2. Wymagania
Surowcem do wyrobu kostki kamiennej są skały magmowe, osadowe i przeobrażone. Wymagane cechy fizyczne i
wytrzymałościowe przedstawia tablica 1.
Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymałościowe dla kostki kamiennej
Lp.

Cechy fizyczne
i wytrzymałościowe

4

Wytrzymałość na ściskanie w stanie
powietrzno-suchym, MPa, nie mniej niż
Ścieralność na tarczy Boehmego,
w centymetrach, nie więcej niż
Wytrzymałość na uderzenie (zwięzłość),
liczba uderzeń, nie mniej niż
Nasiąkliwość wodą, w %, nie więcej niż

5

Odporność na zamrażanie

1
2
3

Klasa
I

Badania
według

0,5

PN-B-04110
[3]
PN-B-04111
[4]
PN-B-04115
[5]
PN-B-04101 [1]

nie bada się

PN-B-04102 [2]

160
0,2
12

2.2.3 Kształt i wymiary kostki rzędowej
Kostka rzędowa powinna mieć kształt zbliżony do prostopadłościanu o równoległej powierzchni dolnej do górnej.
Cała bryła kostki powinna mieścić się w prostopadłościanie zbudowanym na powierzchni górnej jako podstawie.
Kształt kostki rzędowej przedstawia rysunek 1.
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Rysunek 1. Kształt kostki rzędowej
Wymagania dotyczące wymiarów kostki rzędowej przedstawia tablica 3.
Tablica 1. Wymiary kostki rzędowej oraz dopuszczalne odchyłki
Wielkość
Dopuszczalne odchyłki dla gatunku
(cm)
(cm)
Wyszczególnienie
14
1
Wymiar a
14
±0,5
Wymiar b
od 14 do 28
Stosunek pola powierzchni dolnej
(stopki) do górnej (czoła), nie mniej
0,8
niż
Nierówności powierzchni górnej
±0,4
(czoła), nie większe niż
Pęknięcia kostki
niedopuszczalne
2.3. Cement
Cement stosowany do podsypki i wypełnienia spoin powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadający wymaganiom PN-EN197-1 [9].
Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [13].
2.4. Kruszywo
Kruszywo na podsypkę i do wypełniania spoin powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06712 [7].
Na podsypkę stosuje się mieszankę kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do zaprawy cementowopiaskowej o frakcji od 0 do 4 mm.
Zawartość pyłów w kruszywie na podsypkę cementowo-żwirową i do zaprawy cementowo-piaskowej nie może
przekraczać 3%, a na podsypkę żwirową - 8%.
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z
kruszywami innych klas, gatunków, frakcji (grupy frakcji).
Pozostałe wymagania i badania wg PN-B-06712 [7].
2.5. Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250
[10]. Powinna to być woda „odmiany 1”.
Badania wody należy wykonywać:
 w przypadku nowego źródła poboru wody,
 w przypadku podejrzeń dotyczących zmiany parametrów wody, np. zmętnienia, zapachu, barwy.
2.6 Materiał do spoinowania kostki granitowej
Minimalne wartości spoinowanych szczelin wynoszą:
 minimalna szerokość spoinowanych szczelin – 5 mm,
 minimalna głębokość spoinowanych szczelin – 30 mm.

Uwaga:
Głębokość wypełnienia szczeliny materiałem do spoinowania powinna stanowić minimum dwukrotną szerokość szczeliny,
nie mniej jednak niż 30 mm
2.7.1.Wymagane parametry zaprawy epoksydowej:
 Materiał do spoinowania posiada znak budowlany B
 Możliwość szybkiego obciążenia ruchem kołowym, już po 48 h.
 Wytrzymałość na ściskanie po 48 h ≥ 25 MPa (metoda badań wg PN-B-04500:1985)
 Całkowicie przepuszczalna dla wody – po przyłożeniu badawczego strumienia wody pod ciśnieniem, próbki
natychmiast przesiąkły (metoda badań wg PN-EN 12390-8-2009)
 Produkt nienasiąkliwy ( wg procedury badawczej IBDiM Nr PB/TB-1/22:2008)
 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach ≥ 30 MPa (metoda badań wg PN-B-04500:1985)
 Wytrzymałość na zginanie ≥ 8 MPa (metoda badań wg PN-B-04500:1985)
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Skurcz po 28 dniach sezonowania max. 0,604 mm/m (metoda badań wg PN-B-04500:1985)
Produkt mrozoodporny :stopień mrozoodporności ≥ F150 (stan spoiny po 150 cyklach zamrażania i odmrażania –
bez zmian – brak uszkodzeń) (wg procedury badawczej IBDiM Nr PO-2)
 Wartość pH – 10-12
 Czas zachowania właściwości roboczych – 20-30 minut
2.8. Masa zalewowa do szczelin dylatacyjnych
Masa zalewowa do wypełniania spoin i szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach z kostki kamiennej powinna być
stosowana na gorąco i odpowiadać wymaganiom aprobaty technicznej.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
 betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej,
 ubijaków ręcznych i mechanicznych, do ubijania kostki,
 wibratorów płytowych i lekkich walców wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu ręcznym.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
4.2.1. Transport kostek kamiennych
Kostkę kamienną przewozi się luźno usypaną. Ładowanie ręczne kostek regularnych i rzędowych powinno być
wykonywane bez rzucania. Przy użyciu przenośników taśmowych, kostki regularne i rzędowe powinny być podawane i
odbierane ręcznie. Kostkę nieregularną można składować w pryzmach. Wysokość stosu lub pryzm nie powinna przekraczać
1 m.
4.2.2. Transport kruszywa
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed
rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.
4.2.3. Transport zaprawy epoksydowej do spoinowania nawierzchni kamiennych
Zaprawę epoksydową do spoinowania należy transportować w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem
mechanicznymi , zgodnie z prawem przewozowym (jednostki transportowe upoważnione do przewozu substancji
niebezpiecznych -ADR), min. materiały z oznaczeniem:


UN 3082 Materiały zagrażające środowisku ciekłe I.N.O.( 9.11c, III grupa pakowania, ADR),



UN 2735 Materiały ciekłe żrące I.N.O (8.53c, III grupa pakowania, ADR)

Zaprawę epoksydową należy przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach w pomieszczeniach w temperaturze od
5C przez maksymalnie 6 miesięcy.
1. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
1.4.
5.2. Przygotowanie podbudowy
Podbudowę należy przygotować zgodnie z dokumentacją projektową i odrębną ST.
1.5.
5.3. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni kostkowych stosuje się krawężniki betonowe. Rodzaj obramowania nawierzchni
powinien być zgodny z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami Inżyniera.
Ustawienie krawężników powinno być zgodne z wymaganiami zawartymi w ST D-08.01.01 „Krawężniki
betonowe”.
1.6.
5.4. Podsypka
Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej zastosować należy podsypkę cementowo-piaskową.
Rodzaj zastosowanej podsypki powinien być zgodny z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami Inżyniera.
Wymagania dla materiałów stosowanych na podsypkę powinny być zgodne z pkt 2 niniejszej ST oraz z PN-S-96026
[12].
Grubość podsypki powinna być zgodna z dokumentacją projektową i ST.
Współczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej powinien wynosić od 0,20 do 0,25, a
wytrzymałość na ściskanie R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
1.7.
5.5. Układanie nawierzchni z kostki kamiennej
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5.5.1. Układanie kostki kamiennej
Szerokość spoin między kostkami nie powinna przekraczać 12 mm. Spoiny w sąsiednich rzędach powinny się mijać
co najmniej o 1/4 szerokości kostki.
Kostka użyta do układania nawierzchni powinna być jednego gatunku i z jednego rodzaju skał.
Po ubiciu kostka powinna przewyższać krawężnik o 1cm.
5.5.2. Szczeliny dylatacyjne
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować w nawierzchniach z kostki na zaprawie cementowej w odległości
od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w których występuje dylatacja podbudowy lub zmiana sztywności podłoża.
Przy układaniu nawierzchni z kostki na podbudowie betonowej - na podsypce cementowo-żwirowej z zalaniem
spoin zaprawą cementowo-piaskową, szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej należy wykonywać nad szczelinami
podbudowy. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 8 do 12 mm.
5.5.3. Warunki przystąpienia do robót
Kostkę na zaprawie cementowo-piaskowej można układać bez środków ochronnych przed mrozem, jeżeli
temperatura otoczenia jest +5oC lub wyższa. Nie należy układać kostki w temperaturze 0oC lub niższej. Jeżeli w ciągu dnia
temperatura utrzymuje się w granicach od 0 do +5oC, a w nocy spodziewane są przymrozki, kostkę należy zabezpieczyć
przez nakrycie materiałem o złym przewodnictwie cieplnym. Świeżo wykonaną nawierzchnię na podsypce cementowożwirowej należy chronić w sposób podany w PN-B-06251 [6].
5.5.4. Ubijanie kostki
Sposób ubijania kostki powinien by. dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiału do wypełnienia spoin.
Kostka na podsypce żwirowo-cementowej przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową, należy ubijać
dwukrotnie.
Pierwsze mocne ubicie powinno nastąpić przed zalaniem spoin i spowodować obniżenie kostek do wymaganej
niwelety.
Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego przekroju
poprzecznego jezdni. Drugi ubicie następuje bezpośrednio po zalaniu spoin zaprawą cementowo-piaskową. Zamiast
drugiego ubijania można stosować wibratory płytowe lub lekkie walce wibracyjne.
5.5.5. Wypełnienie szczelin dylatacyjnych
Wypełnienie szczelin dylatacyjnych masą zalewową powinno być wykonane z zachowaniem następujących
wymagań:
* masa zalewowa powinna odpowiadać wymaganiom wg punktu 2.7,
* spoiny przed zalaniem masą zalewową powinny być suche i dokładnie oczyszczone na głębokość około 5 cm,
* bezpośrednio przed zalaniem masa powinna być podgrzana do temperatury od 150 do 180 oC,
* masa powinna dokładnie wypełniać spoiny i wykazywać dobrą przyczepność do kostek.
5.5.6. Wypełnienie spoin
a) Przygotowanie nawierzchni
Powierzchnię ułożonego kamienia należy oczyścić z resztek podsypki, by nie doszło do wymieszania z zaprawą
epoksydową. Przed przystąpieniem do spoinowania należy dokładnie oczyścić szczeliny z zanieczyszczeń i tym samym
nadać im odpowiednią głębokość. Można w tym celu użyć sprężonego powietrza.
b) Przygotowanie zaprawy epoksydowej
Zaprawa epoksydowa powinna być dostarczana w gotowych opakowaniach odpowiadających proporcjom mieszania
kruszywa i żywicy.
Materiał powinien znajdować się w dwóch pojemnikach
 Pojemnik A – zawierający mieszankę kruszywa i żywicy
 Pojemnik B – zawierający odpowiednią ilość utwardzacza
Zawartość pojemnika B należy przelać do pojemnika A, a następnie dokładnie wymieszać mieszadłem
elektrycznym przez około 2 minuty. Następnie całość mieszanki przełożyć do osobnego pojemnika i ponownie mieszać
przez około 2 minuty.
Podczas przygotowywania materiału należy zużyć całą zawartość pojemnika A i B. Użycie większej lub mniejszej
ilości jednego ze składników może spowodować nie utwardzenie zaprawy.
UWAGA :
Materiał należy przechowywać w fabrycznie zamkniętych opakowaniach w warunkach zgodnie z pkt. 4.2.3. Raz
otwarte opakowanie należy zużyć od razu.
c) Układanie zaprawy epoksydowej
Najniższa dopuszczalna temperatura przy wykonywaniu prac +5  C mierzona przy podłożu.
Powierzchnię, na której układana będzie spoina należy zwilżyć mgłą wodną używając zraszacza, nie dopuszczając do
powstania zastoin wodnych w szczelinach. Odpowiednio przygotowaną zaprawę epoksydową , należy zgrubnie układać na
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zwilżoną powierzchnię za pomocą gumowej pacy lub metalowego zgarniaka, po czym wprowadzić dokładnie zaprawę
epoksydową w szczeliny za pomocą średnio twardej miotły. Następnie starannie obmieść nadmiar materiału średnio twardą
miotłą. Po upływie około 15 minut nawierzchnię obmieść miękką miotłą i pozostawić do utwardzenia.
UWAGA :
Nieusunięte pozostałości spoiny zwiążą się z powierzchnią a ich usunięcie w późniejszym czasie wymaga czyszczenia
mechanicznego.
Świeżo zaspoinowana powierzchnia jest ciemniejsza (z bardziej wyrazistym kolorem kamienia) – efekt ten jest
naturalny i tymczasowy.
5.5.7 Pielęgnacja nawierzchni zaspoinowanej zaprawą epoksydową
Świeżo wykonaną zaspoinowaną nawierzchnię należy chronić przed ewentualnymi opadami atmosferycznymi przez
okres około 12 godzin. Można w tym celu użyć folii budowlanej.
Zalecenia dla użytkowników:
 Eksploatacja – powierzchnię zaspoinowaną zaprawą epoksydową, np. można obciążać po okresie :

ruch pieszy – po 12 godzinach *

ruch kołowy – po 48 godzinach*

ostateczne utwardzenie – po 7 dniach*
* pod warunkiem sezonowania w temp. min. 15 °C. W temperaturach niższych niż 15 °C czas po którym można obciążać
nawierzchnie odpowiednio wydłuży się.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Rodzaj i zakres badań dla kostek kamiennych powinien być zgodny z wymaganiami wg PN-B-11100 [8].
Badanie zwykłe obejmuje sprawdzenie cech zewnętrznych i dopuszczalnych odchyłek, podanych w tablicach 2, 3,
4.
Badanie pełne obejmuje zakres badania zwykłego oraz sprawdzenie cech fizycznych i wytrzymałościowych
podanych w tablicy 1.
W skład partii przeznaczonej do badań powinny wchodzić kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i wielkości.
Wielkość partii nie powinna przekraczać 500 ton kostki.
Z partii przeznaczonej do badań należy pobrać w sposób losowy próbkę składającą się z kostek drogowych w
liczbie:
* do badania zwykłego: 40 sztuk,
* do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.
Badania zwykłe należy przeprowadzać przy każdym sprawdzaniu zgodności partii z wymaganiami normy, badanie
pełne przeprowadza się na żądanie odbiorcy.
W badaniu zwykłym partię kostki należy uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli liczba sztuk niedobrych w
zbadanej ilości kostek jest dla poszczególnych sprawdzań równa lub mniejsza od 4.
W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest większa od 4, całą partię należy uznać za
niezgodną z wymaganiami.
W badaniu pełnym, partię kostki poddaną sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, należy uznać za zgodną z
wymaganiami normy, jeżeli wszystkie sprawdzenia dadzą wynik dodatni. Jeżeli chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik
ujemny, całą partię należy uznać za niezgodną z wymaganiami.
Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych, powinny
obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów wg pkt od
2.3 do 2.7.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodności z dokumentacją projektową oraz z wymaganiami
określonymi w p. 5.4.
6.3.2. Badanie prawidłowości układania kostki
Badanie prawidłowości układania kostki polega na:
* zmierzeniu szerokości spoin oraz powiązania spoin i sprawdzeniu zgodności z p. 5.5.6,
* zbadaniu rodzaju i gatunku użytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. od 2.2.2 do 2.2.5,
* sprawdzeniu prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z p. 5.5.3.
Sprawdzenie wiązania kostki wykonuje się wyrywkowo w kilku miejscach przez oględziny nawierzchni i określenie
czy wiązanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.5.
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Ubicie kostki sprawdza się przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokości 15 cm ubijaka o masie 25 kg na
poszczególne kostki. Pod wpływem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno być dostrzegane.
6.3.3. Sprawdzenie wypełnienia spoin
Badanie prawidłowości wypełnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami zawartymi w p. 5.5.6.
Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się co najmniej w pięciu dowolnie obranych miejscach na każdym
kilometrze przez wykruszenie zaprawy na długości około 10 cm i zmierzenie głębokości wypełnienia spoiny zaprawą, a przy
zaprawie cementowo-piaskowej i masie zalewowej - również przez sprawdzenie przyczepności zaprawy lub masy zalewowej
do kostki.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Równość
Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą BN-68/893104 [18].
Nierówności podłużne nawierzchni nie powinny przekraczać 1,0 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%.
6.4.3. Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i 2 cm.
6.4.4. Ukształtowanie osi
Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5 cm.
6.4.5. Szerokość nawierzchni
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm.
6.4.6. Grubość podsypki
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  1,0 cm.
6.4.7. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z kostek kamiennych przedstawiono w tablicy 5.
Tablica 5. Częstotliwość i zakres badań cech geometrycznych nawierzchni
Lp.

Wyszczególnienie badań
i pomiarów

Minimalna częstotliwość
badań i pomiarów
10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach
niwelety
10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach
niwelety
10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach
niwelety

1

Spadki poprzeczne

2

Rzędne wysokościowe

3

Ukształtowanie osi w planie

4

Szerokość nawierzchni

10 razy na 1 km

5

Grubość podsypki

10 razy na 1 km

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki kamiennej.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Roboty związane z wykonaniem podsypki należą do robót ulegających zakryciu. Zasady ich odbioru są określone w
ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
* oznakowanie robót,
* dostarczenie materiałów,
* wykonanie podsypki,
* ułożenie i ubicie kostki,
* wypełnienie spoin,
* pielęgnację nawierzchni,
* przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04101
2. PN-B-04102
3. PN-B-04110
4. PN-B-04111
5. PN-B-04115
6. PN-B-06251
7. PN-B-06712
8. PN-B-11100
9. PN-EN197-1
10. PN-B-32250
11. PN-S-06100
12. PN-S-96026

Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą
Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią
Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie
Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego
Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na uderzenie (zwięzłości)
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
Materiały kamienne. Kostka drogowa
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne
Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze
13. BN-69/6731-08
Cement. Transport i przechowywanie
14. BN-74/6771-04
Drogi samochodowe. Masa zalewowa
15. BN-66/6775-01
Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe
16. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
17. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża
18. BN-68/8931-04
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
10.2. Inne dokumenty
19. Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 r.
20. Aprobata techniczna na masę zalewową
21. Procedura badawcza IBDiM Nr SO-3
22. Procedura badawcza IBDiM Nr PB/TB-1/22:2008
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D.08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z robotami remontowo-utrzymaniowymi na terenie miasta Kościerzyna.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt 1 niniejszej ST.
1.3 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem
krawężników betonowych o wymiarach 15x30x100 na ławie betonowej ,
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, wyspy
kierujące oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D.0.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.0.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D.0.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi są:
- piasek na podsypkę i do zapraw,
- krawężniki betonowe,
- cement do podsypki i zapraw,
- woda,
- materiały do wykonania ławy pod krawężniki.
2.3. Materiały na podsypkę i do zapraw
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].
Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy nie mniejszej
niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [10].
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.4. Krawężniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1. Krawężniki betonowe 30*15*100, powinny odpowiadać wymaganiom określonym w BN-80/6775-03/04.
Do każdej partii krawężników sprowadzonej przez Wykonawcę powinno być załączone świadectwo jakości.
2.4.5. Beton i jego składniki
2.4.5.1. Beton do produkcji krawężników
Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W przypadku
wykonywania krawężników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa krawężników powinna być wykonana z betonu klasy
B 30.
Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się:
- nasiąkliwością, poniżej 4%,
- ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
- mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250 [2].
2.4.5.2. Cement
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” wg PN-B-19701
[10].
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12].
2.4.5.3. Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek.
2.4.5.4. Woda
Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materiały na ławy
Do wykonania ław betonowe pod krawężniki należy stosować, - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2],
którego składniki powinny odpowiadać wymaganiom punktu 2.4.5.
2.6. Masa zalewowa
38

Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać wymaganiom BN74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.0.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.0.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Transport materiałów powinien być zgodny:
- krawężników – z normą BN-80/6775-03/01;
- cementu – z normą BN-88/6731-08,
Transport kruszywa może odbywać się dowolnymi samochodami samowyładowczymi.
Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywać się w
warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.0.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod ławy
Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej
metody Proctora.
5.3. Wykonanie ław
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16].
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy stosować
szalowanie.
Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. W przygotowanym wykopie liniowym o wyprofilowanym
i zagęszczonym dnie należy wykonać szalunek o wymiarach zgodnych z dokumentacją techniczną. Wykonany szalunek
powinien być odpowiednio stężony w celu niedopuszczenia do wystąpienia różnic w stosunku do wymiarów
projektowanych. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym należy stosować
co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową.
5.4. Ustawienie krawężników betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania krawężników
Na wykonanej ławie można ustawiać krawężniki nie wcześniej jak po trzech dniach od chwili zakończenia
betonowania ławy. Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w przypadkach
wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku) może być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm. Na
wjazdach i przejściach dla pieszych oraz krawężników układanych na płask 2-5 cm.
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem,
żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.4.2. Ustawienie krawężników na ławie betonowej
Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 o
grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu.
5.4.3. Wypełnianie spoin
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić zaprawą cementowopiaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla
zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach
zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.0.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Wykonawca jest zobowiązany do systematycznej kontroli prowadzonych robót. Kontrola powinna obejmować:
- zgodność wykonania robót z wymaganiami przedstawiciela Zamawiającego,
- prawidłowość przygotowania koryta,
- prawidłowość ustawienia szalunków pod ławy betonowe (wysokościowo i w planie),
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- zagęszczenie betonu,
- wymiary wykonanej ławy (pomiar w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy)
- wysokość posadowienia krawężników (pomiar j.w.)
- odchylenie linii krawężników w planie (pomiar j.w.),
- dokładność wypełnienia spoin (sprawdzenie 1 raz na 100 m),
- równość górnej powierzchni krawężników,
- kontrolę wizualną wbudowanych krawężników pod kątem nierówności i ich uszkodzeń.
6.3. Wykonywane badania, pomiary, atesty i orzeczenia laboratoryjne o materiałach powinny być przez Wykonawcę
rejestrowane i gromadzone, celem przedstawienia przedstawicielowi Zamawiającego w trakcie odbiorów, bądź na jego
życzenie.
6.4. Dopuszcza się następujące tolerancje wykonania robót:
- tolerancje wymiarów wykonanej ławy mogą wynosić: dla wysokości 10%, a dla szerokości 20% wymiaru
projektowanego,
- odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej może wynosić 1cm,
- odchylenie linii krawężnika w planie od linii projektowanej może wynosić 1 cm,
- spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość,
- prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i łatą 3-metrową nie powinien być większy niż 1 cm.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.0.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.0.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami przedstawicielami
Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.0.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta pod ławę,
wykonanie szalunku,
wykonanie ławy,
rozbiórka deskowania
pielęgnacja ławy betonowej,
wykonanie podsypki,
ustawienie krawężników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
wypełnienie spoin krawężników zaprawą,
zalanie spoin masą zalewową,
zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie,
przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06711
PN-B-06712
PN-B-10021
PN-B-11111

8.
9.

PN-B-11112
PN-B-11113

10.

PN-B-19701

Roboty ziemne budowlane
Beton zwykły
Roboty betonowe i żelbetowe
Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir
i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
Cement.
Cement
powszechnego
użytku.
Skład,
wymagania
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11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

i ocena zgodności
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Cement. Transport i przechowywanie
Drogi samochodowe. Masa zalewowa
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
BN-64/8845-02
Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów
i
torowisk
tramwajowych.
Krawężniki
i obrzeża chodnikowe
BN-80/7665-03/04 Krawężniki betonowe
PN-B32250
BN-88/6731-08
BN-74/6771-04
BN-80/6775-03/01

Katalog
powtarzalnych
Transprojekt – Warszawa, 1979 i 1982 r.

elementów
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drogowych

(KPED),

D.08.03.01 OBRZEŻA BETONOWE
1. WSTĘP
1.1.
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z robotami remontowo-utrzymaniowymi na terenie miasta Kościerzyna.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt 1 niniejszej ST.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem betonowego
obrzeża chodnikowego 8*30 .
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi
komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D.00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi są:
- obrzeża betonowe,
- żwir lub piasek do wykonania ław,
- cement wg PN-B-19701 [7],
- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe
Obrzeża betonowe 30x8 cm powinny spełniać wymagania BN-80/6775-03/04 [9]. Badanie, postępowanie z partią
elementów niezgodną z wymaganiami norm i składowanie powinny być zgodne z normą BN-80/6775-03/01 [8].
2.3.1. Beton i jego składniki
Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.
2.4. Materiały na ławę i do zaprawy
Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom PN-B11113 [6].
Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w ST D.08.01.01
„Krawężniki betonowe” pkt 2.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport obrzeży betonowych
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton
wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej.
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu.
4.3. Transport pozostałych materiałów
Transport pozostałych materiałów podano w ST D.08.01.01 „Krawężniki betonowe”.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1].
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Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.
5.3. Podłoże lub podsypka (ława)
Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze żwiru lub piasku,
o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub
piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą.
5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać zgodnie z poleceń przedstawiciela Zamawiającego.
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową
w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną
głębokość.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań przedstawicielowi Zamawiającego do akceptacji.
Badania materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach podanych dla odpowiednich
materiałów wymienionych w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robót
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:
- koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
- podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku zgodnie z wymaganiami
pkt 5.3,
- ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:
- linii obrzeża w planie, które może wynosić  2 cm na każde 100 m długości obrzeża,
- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić 1 cm na każde 100 m długości obrzeża,
- wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej
spoiny na pełną głębokość.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami przedstawiciela
Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiałów,
- wykonanie koryta,
- rozścielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie obrzeża,
- wypełnienie spoin,
- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,
- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06711
PN-B-10021
PN-B-11111

Roboty ziemne budowlane
Beton zwykły
Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i
mieszanka
PN-B-11113
Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i
torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i
torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.
Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.
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D-01.03.07. REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK I URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH

1. WSTĘP
1.1. Nazwa zadania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
robotami remontowo-utrzymaniowymi na terenie miasta Kościerzyna.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z regulacją wysokościową studzienek i urządzeń podziemnych.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z konieczną regulację
wysokościową urządzeń podziemnych obejmują:
- regulację pionową studzienek wpustów deszczowych (w razie potrzeby z konieczną
wymianą elementów betonowych),
- regulacją pionową studzienek rewizyjnych (w razie potrzeby z konieczną wymianą
elementów betonowych) oraz wymianą włazu i stopni włazowych
- regulacją pionową zaworów gazowych ( w razie potrzeby wymiana skrzynek gazowych)
- regulacją pionową zaworów wodociągowych ( w razie potrzeby wymiana skrzynek
wodociągowych)
- regulacją wysokościową studni kanalizacji teletechnicznej wraz z ewentualną wymianą
elementów betonowych
1.4. Informacje ogólne o terenie budowy
Informacje ogólne zwarto w ST -D -00.00.00.
1.5. Określenia podstawowe
Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania
ścieków opadowych.
Kanały
 Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków.
 Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych.
 Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji deszczowej.
Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci
 Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - na kanale nieprzejazowym przeznaczona do kontroli
 i prawidłowej eksploatacji kanałów.
 Studzienka bezwłazowa - ślepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu
 włazowego, spełniająca funkcje studzienki połączeniowej.
 Studzienka wpustowa (ściekowa) - spełnia tą samą funkcję co studnia rewizyjna, lecz dodatkowo zbiera
wodę z powierzchni nawierzchni. W odróżnieniu od typowej studni rewizyjnej nie ma żeliwnego włazu w
formie pokrywy, lecz właz z rusztami, pozwala to na bezpośredni odbiór wód opadowych.
 Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z utwardzonych
powierzchni terenu.
Elementy studzienek i komór
 Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności
eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni
płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika.
 Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia
obsługi do komory roboczej.
 Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą.
 Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.
 Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków
 Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej.
 Studzienka teletechniczna – urządzenie służące do eksploatacji sieci teletechnicznych.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-00.00.00
"Wymagania ogólne" pkt 2.
Studzienki rewizyjne i wpusty uliczne
Materiały:
 cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
 dystansowe kręgi betonowe
 cegła klinkierowa,
 piasek do nawierzchni drogowych,
 deski iglaste obrzynane,
 gwoździe budowlane,
 woda,
 beton zwykły B-15 (dla studni rewizyjnych i zaworów),
 właz żeliwny D400 z wypełnieniem betonowym z wkładką gumową wytłumiającą
 Stopnie włazowe
 Krata ściekowa D 400 z rusztem uchylnym
Elementy studni telekomunikacyjnych.
 Prefabrykaty i elementy studzienek kablowych pod warunkiem zachowania, wymagał wgBN-85/8984-01
 Pokrywy i ramy studni kablowych. Pokrywy i ramy ciężkie, wzmocnione, przejazdowe beton zwykły B10 (dla studzienek telekomunikacyjnych),
 Rura ochronna dwudzielna.
 Piasek do nawierzchni drogowych,
 Deski iglaste obrzynane,
 Gwoździe budowlane,
 Woda,
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania robót określonych w pkt. 1.1. powinien wykazać się
możliwości korzystania z następującego sprzętu:
- betoniarka
- samochód skrzyniowy
- samochód dostawczy
- sprzęt do zagęszczania gruntu,
- wciągarek mechanicznych,
- piła mechaniczna do cięcia asfaltu i betonu
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4.
Materiały niezbędne do wykonania regulacji studzienek wpustów deszczowych i studzienek
rewizyjnych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
4.2. Transport kręgów
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiałów.
Podnoszenie i opuszczanie kręgów za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
równomiernie na obwodzie prefabrykatu.
4.3. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie
spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.
4.7. Transport kruszyw
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.8. Transport cementu i jego przechowywanie
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Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5.
5.2. Regulacja urządzeń podziemnych (studzienek wpustów deszczowych i studzienek
rewizyjnych, studzienek teletechnicznych oraz zaworów gazowych i wodociągowych)
Poziom urządzeń podziemnych w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i
zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm
ponad poziomem terenu.
5.2.1. Zakres prac związanych z regulacją wysokościową studzienek rewizyjnych i wpustowych
obejmuje:
1. demontaż włazów żeliwnych,
2. ustalenie rzędnej wysokościowej włazów/krat studzienki,
3. wykonanie wylewki betonowej,
4. montaż włazów studni rewizyjnych do poziomu projektowanej nawierzchni, a studni krat
wpustowych do rzędnych określonych w dokumentacji projektowej.
5.2.2. Zakres prac związanych z regulacją wysokościową studzienek teletechnicznych
1. demontaż włazów studzienek teletechnicznych
2. ustalenie rzędnej wysokościowej
3. montaż ram i pokryw ciężkich dla studzienek telekomunikacyjnych na zaprawie
cementowej do projektowanej rzędnej
5.2.3 Zakres prac związanych z regulacją wysokościową zaworów gazowych i wodociągowych.
1. demontaż skrzynek zaworów
2. ustalenie rzędnej wysokościowej skrzynki
3. regulacja cegłami klinkierowymi lub pierścieniami betonowymi
4. obetonowanie lub obrukowanie skrzynki
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i
zapraw i ustalić receptę.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie
i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. W
szczególności kontrola powinna obejmować:
- prawidłowości wykonania poszczególnych czynności,
- oczyszczeniu studzienek,
- prawidłowości osadzenia wpustów żeliwnych – 0,5 cm poniżej poziomu warstwy ścieralnej
- badania i pomiary wyregulowanych przykryć urządzeń obcych przeprowadza się dla
wykonania deskowania i sprawdzenia osadzenia pokrywy.
- sprawdzenie wykonania deskowania należy przeprowadzić dla każdego regulowanego
urządzenia , polega ono na sprawdzeniu szczelności, wymiarów oraz zgodności z wymogami
wysokościowymi regulowanej przykrywy.
- sprawdzenie osadzenia pokrywy polega na sprawdzeniu wysokościowym, oraz na
sprawdzeniu stabilności (pokrywa nie może ulegać drganiom podczas najeżdzania kół
samochodu). Rzędne przekryć powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z
kruszywa mineralnego lub betonu,
- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania prefabrykowanych,
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych,
studzienek teletechnicznych, skrzynek zasuw gazowych i wodociągowych
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
6.2.3.1. Regulacja urządzeń podziemnych (studzienek wpustów deszczowych ,
studzienek rewizyjnych, zaworów gazowych i wodociągowych oraz studzienek teletechnicznych)
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Kontroli podlega stabilność i wysokość wyregulowanych studzienek, oraz jakość wykonanych
elementów dystansowych .
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową dla regulacji studzienek, kratek ściekowych/wpustowych jest - szt.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. Roboty
uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Przedmiotem niniejszej
szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z robotami
remontowo-utrzymaniowymi na terenie miasta Kościerzyna
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji przedmiotu zamówienia
określonego w punkcie 1.1. w zakresie określonym w punkcie 1.3.

przedstawiciela Zamawiającego
00.00.00. "Wymagania Rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być zgodny z opracowanym przez Wykonawcę i
zaakceptowanym
przez Inżyniera (inspektora nadzoru) projektem organizacji robót.
Zalecany sprzęt to:
- narzędzia ręczne
- inny akceptowany przez Inżyniera(inspektora nadzoru)
4. Transport.
Ogólne warunki transportu zamieszczone są w ST D 00.00.00. "Wymagania ogólne". Materiały należy
przewozić zgodnie z prawem przewozowym, zgodnie z zaleceniami producenta
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5. Wykonanie robót.
- wykonanie wykopu pod ułożenie korytka
- wykonanie podsypki piaskowej pod korytko
- ustawienie odwodnienia liniowego na ławie betonowej zgodnie z projektem
- na ławie ustawić korytko
- wstawić kratkę i ułożyć kostkę
- wykonanie niezbędnych robót ziemnych związanym w ustawieniem ścieku
Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta odwodnienia z uwzględnieniem powyższych zasad. 6.

Kontrola jakości robót.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podane są w ST D 00.00.00. "Wymagania ogólne".
6.2. Kontrola prawidłowości wykonania robót .
Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót polega na kontroli ich zgodności z:
- dokumentacją projektową - w zakresie kompletności wykonania,
- wymaganiami podanymi w pkt 5. niniejszej ST, 7. Obmiar robót.
Jednostkami obmiarowymi są jednostki określone w kosztorysie :
8. Odbiór robót.
Ogólne zasady odbioru robót ujęte są w ST D 00.00.00. "Wymagania ogólne".
Roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają odbiorowi robót zanikających, który jest dokonywany na
podstawie wyników pomiarów i oceny wizualnej.
W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a Wykonawca
wykona je na koszt własny w wyznaczonym terminie.
- zagęścić nasyp i odbudować podbudowę,
O zakresie wymagań decyduje Inżynier (inspektor nadzoru)
9. Podstawa płatności.
Płatność za ilość wykonanych jednostek zgodnie z pkt 7.
należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót.
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:
- przygotowanie robót, ich oznakowanie i zabezpieczenie,
- zakup niezbędnych materiałów pomocniczych i dostarczenie sprzętu urządzeń i narzędzi do wykonania
zadania,
- wykonanie niezbędnych badań,
- wykonanie robót zgodnie z pkt. 5. niniejszej specyfikacji,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
8.2.1 Regulacja urządzeń podziemnych (studzienek wpustów deszczowych i studzienek
rewizyjnych, zaworów gazowych i wodociągowych oraz studzienek teletechnicznych)
Odbiór robót zanikających obejmuje:
a) regulacja studzienek wpustów deszczowych i studzienek rewizyjnych:
- jakość wbudowanych elementów (wylewek, podmurówek brzegów kręgów betonowych),
b) regulacja skrzynek zaworów gazowych i wodociągowych – cegła kinkierowa
c) regulacja studzienek teletechnicznych – sprawdzenie zamontowanych elementów
prefabrykowanych
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 9.
Podstawą płatności są wykonane i odebrane roboty w ilości zgodnej z dokumentacją projektową, ST
lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2.PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki. Wymagania i badania
3.PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka
4.PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
5.PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna
6.PN-B-12751 Kamionkowe rury i kształtki kanalizacyjne. Kształty i wymiary
7.PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
8.PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco
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9.PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania
10.PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego)
11 .PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego)
12.PN-H-74080-01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania
13.PN-H-74080-04 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C
14.PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych
15.PN-H-74101 żeliwne rury ciśnieniowe do połączeń sztywnych
16.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
17.BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny
18. BN-86/8971-06.00, 01 Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i żelbetowe „Wipro”
19.BN-86/8971-06.02 Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe
20.BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.
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D - 03.30.01 ODWODNIENIE LINIOWE
1. Wstęp.
1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z robotami remontowo-utrzymaniowymi na terenie miasta Kościerzyna
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji przedmiotu zamówienia
określonego w punkcie 1.1. w zakresie określonym w punkcie 1.3.
1.3. Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót związanych z pkt 1.1 i obejmuje
- Ułożenie systemu odwodnienia liniowe
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia stosowane w niniejszej specyfikacji są zgodne z określeniami stosowanymi w przedmiotowych normach
państwowych i branżowych oraz w ST D 00.00.00. "Wymagania ogólne".
Odwodnienie liniowe - system polegający na odprowadzeniu wód opadowych z powierzchni chodników lub nawierzchni
ulicy za pośrednictwem zabudowanych koryt posiadających na całej górnej powierzchni kratki wpustowe i doprowadzenie
jej do odbiornika.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST i poleceniami przedstawiciela
Zamawiającego
Ogólne wymagania dotyczące robót ujęte są w ST D 00.00.00. "Wymagania ogólne".
2. Materiały.
Materiały dotyczące D 03.01.02.22
- Korytko liniowe o szerokości korytka 150mm wykonane z polimerobetonu z rusztem żeliwnym kl B-125 kN
- rysunek poglądowy o ile nie uwzględniono w dokumentacji

3. Sprzęt.
Ogólne wymagania dla stosowanego sprzętu do wykonania robót ujęte są w ST D 00.00.00. "Wymagania ogólne".
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i narzędzia nie gwarantujące uzyskania wymagań jakościowych i bezpieczeństwa zostaną przez
przedstawiciela Zamawiającego zdyskwalifikowane, po czym muszą zostać usunięte przez Wykonawcę z terenu robót.
Rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być zgodny z opracowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez
przedstawiciela Zamawiającego projektem organizacji robót.
Zalecany sprzęt to:
- narzędzia ręczne
4. Transport.
Ogólne warunki transportu zamieszczone są w ST D 00.00.00. "Wymagania ogólne". Materiały należy przewozić zgodnie z
prawem przewozowym, zgodnie z zaleceniami producenta.
5. Wykonanie robót.
- wykonanie wykopu pod ułożenie korytka
- wykonanie podsypki piaskowej pod korytko
- ustawienie odwodnienia liniowego na ławie betonowej zgodnie z projektem
- na ławie ustawić korytko
- wstawić kratkę i ułożyć kostkę
- wykonanie niezbędnych robót ziemnych związanym w ustawieniem ścieku
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Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta odwodnienia z uwzględnieniem powyższych zasad.
6. Kontrola jakości robót.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podane są w ST D 00.00.00. "Wymagania ogólne".
6.2. Kontrola prawidłowości wykonania robót .
Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót polega na kontroli ich zgodności z:
- wymaganiami podanymi w niniejszej ST,
7. Obmiar robót.
Jednostkami obmiarowymi są jednostki określone w umowie :
8. Odbiór robót.
Ogólne zasady odbioru robót ujęte są w
Roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają odbiorowi robót zanikających, który jest dokonywany na podstawie wyników
pomiarów i oceny wizualnej.
W przypadku stwierdzenia usterek przedstawiciel Zamawiającego ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a
Wykonawca wykona je na koszt własny w wyznaczonym terminie.
- zagęścić nasyp i odbudować podbudowę,
O zakresie wymagań decyduje przedstawiciel Zamawiającego
9. Podstawa płatności.
Płatność za ilość wykonanych jednostek zgodnie z należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych
robót.
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:
- przygotowanie robót, ich oznakowanie i zabezpieczenie,
- zakup niezbędnych materiałów pomocniczych i dostarczenie sprzętu urządzeń i narzędzi do wykonania
zadania,
- wykonanie niezbędnych badań,
- wykonanie robót zgodnie z specyfikacji,
10. Przepisy związane.
PN-S-02207/97 Odwodnienie dróg
PN-S-02205/98 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN.88-B-06250 Beton zwykły
PN-B-14501/90 Zaprawy betonowe zwykłe
Karty producenta odwodnień liniowych
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D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
1. WSTĘP
1.1.
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z robotami remontowo-utrzymaniowymi na terenie miasta Kościerzyna.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem i
odbiorem oznakowania pionowego stosowanego na drogach, w postaci:
znaków ostrzegawczych,
znaków zakazu i nakazu,
znaków informacyjnych, kierunku, miejscowości i znaków uzupełniających.
1.4. Określenia podstawowe
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2.
2.2. Materiały
Wszystkie materiały użyte do oznakowania pionowego musza posiadać atesty producenta oraz odpowiadać
warunkom wyszczególnionym w przedmiotowych przepisach lub instrukcjach. Grupa wielkości znaków - średnia
Oznakowanie pionowe należy wykonać przy użyciu następujących materiałów:
- tablic znaków drogowych
- tarcz znaków drogowych
- ocynkowanych uchwytów uniwersalnych do znaków
- ocynkowanych słupków do znaków
- konstrukcji wsporczych
- fundamentów z betonu B15 wykonanych „na mokro” dla zamocowania znaków w gruncie
- śrub, nakrętek, kształtowników
2.3 Wykonanie znaków
Wszystkie znaki powinny być zamówione u producenta gwarantującego właściwą jakość ich wykonania,
zapewniającego minimum 12 miesięczny okres gwarancji i przedstawiającego stosowne atesty na wyroby. Zamówienie
złożone u producenta musi być przedtem uzgodnione z przedstawicielem Zamawiającego.
2.3.1. Tła znaków
Tła znaków powinny być wykonane z folii odblaskowej I typu lub II typu, a jej rodzaj uzgodniony z
przedstawicielem Zamawiającego.
Folie odblaskowe użyte do wykonania tarczy znaku powinny wykazywać pełne związanie z płyta znaku przez cały
czas deklarowanej trwałości znaku.
2.3.2. Blacha
Wszelkie rodzaje znaków powinny być wykonane na blasze stalowej ocynkowanej lub aluminiowej.
Tylna strona tarczy znaku musi być zabezpieczona farbą nieodblaskową barwy ciemnoszare.
2.3.3. Słupki
Słupki do zamocowania znaków powinny być ocynkowane o średnicy i długości zgodnej z dokumentacją
przetargową i poleceniami przedstawiciela Zamawiającego.
2.3.4. Drobne elementy
Drobne elementy jak śruby, podkładki, kątowniki mocujące powinny być wykonane z blachy ocynkowanej.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
Roboty związane z wykonaniem i ustawieniem oznakowania pionowego mogą być wykonane ręczne lub przy
użyciu dowolnego sprzętu mechanicznego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów do pionowego oznakowania dróg
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Transport znaków, konstrukcji wsporczych i sprzętu (uchwyty, śruby, nakrętki itp.) powinien się odbywać
samochodami oplandekowanymi. Znaki, rury osprzęt powinny być umocowane w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie
się w czasie transportu i uszkadzanie.
Transport betonu na fundament do zamocowania znaków w gruncie musi być zgodny z postanowieniami PN-63/B-06251 i
może odbywać się dowolnymi środkami transportu pod warunkiem, że nie spowoduje on:
 segregacji składników
 zmian składu mieszanki
 zanieczyszczenia mieszanki
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć lokalizację znaku, tj. jego pikietaż oraz odległość od krawędzi
jezdni, krawędzi pobocza umocnionego lub pasa awaryjnego postoju, wysokość zamocowania znaku na konstrukcji
wsporczej.
Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinny być zgodne z wymaganiami przedstawiciela Zamawiającego.
5.3. Przygotowanie podłoża
Przygotowanie podłoża dla wykonania fundamentu betonowego w gruncie polega na wykonaniu wykopu o
głębokości i w planie zgodnym z poleceniami przedstawiciela Zamawiającego. Dno wykopu należy wyrównać i zagęścić
ubijakiem spalinowym wibracyjnym lub ubijakiem ręcznym.
5.4. Wykonanie fundamentu
Fundament konstrukcji wsporczych znaków i tablic drogowych należy wykonać z betonu klasy B-15. Podczas
wykonywania należy zwrócić uwagę na odpowiednie zagęszczenie betonu w wykopie.
5.5. Ustawienie słupków
W gotowym fundamencie, przed związaniem betonu należy osadzić słupki do znaków drogowych.
Umieszczenie znaków w stosunku do krawędzi jezdni, wysokość zamocowania znaku, lokalizacja ustawienia znaków,
powinny być całkowicie zgodne z poleceniami przedstawiciela Zamawiającego i „Instrukcją o znakach i sygnałach na
drodze”.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania
W trakcie wykonywania robót kontroli podlegają następujące elementy wykonania:
- jakość dostarczonych prefabrykatów
- wykonanie fundamentu
- sposób i prawidłowość zamocowania znaków
- wysokość i prawidłowość zamocowania tablic znaków od powierzchni terenu
- odległość umieszczania znaków od krawędzi jezdni
- zgodność ustawienia znaków z lokalizacją wskazaną przez przedstawiciela Zamawiającego
- pionowe ustawienie słupków znaków drogowych
- wymiary znaków, liter i symboli
- zgodność kolorystyki znaków z instrukcją
- widoczność znaków w dzień
- widoczność i odblaskowość znaków w nocy
- zabezpieczenia antykorozyjne
6.3. Dopuszczalne tolerancje
- odchyłka od piony znaków ± 1%
- wysokość zamocowania tablic znaków ± 2cm
- odległość ustawienia od krawędzi jezdni ± 5cm
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi są:
- 1szt - dla tarcz znaków
- 1szt dla słupków
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robot
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami przedstawiciela Zamawiającego, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie materiałów
- wykonanie wykopów
- wykonanie fundamentów i konstrukcji wsporczych
- zamocowanie tarcz znaków drogowych,
- uporządkowanie terenu
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE
-

PN-88/B-06250 Beton zwykły
Instrukcja o znakach drogowych pionowych
System dopuszczania do stosowania pionowych znaków drogowych
(Opracowanie: Transprojekt –
Warszawa,1994. Proejkt)
Tymczasowe warunki Techniczne. Znaki drogowe pionowe: wymagania techniczne. TNT-94 (Opracowanie:
Transprojekt – Warszawa, 1994. Projekt)
BN-89/1076/02 Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych,
staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania.
PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania.
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D.07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME
1. WSTĘP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
robotami remontowo-utrzymaniowymi na terenie miasta Kościerzyna.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem i odbiorem
oznakowania pionowego stosowanego na drogach, w postaci:
znaków ostrzegawczych,
znaków zakazu i nakazu,
znaków informacyjnych, kierunku, miejscowości i znaków uzupełniających.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1.

1.4.2.
1.4.3.

1.4.4.
1.4.5.
1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.
1.4.9.

Oznakowanie poziome – znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciągłych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz innych linii związanych
z oznaczeniem określonych miejsc na tej nawierzchni.
Znaki podłużne – linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim kątem, występujące jako
linie segregacyjne lub krawędziowe, przerywane lub ciągłe.
Strzałki – znaki poziome na nawierzchni, występujące jako strzałki kierunkowe służące do wskazania dozwolonego
kierunku jazdy oraz strzałki naprowadzające, które uprzedzają o konieczności opuszczenia pasa, na którym się
znajdują.
Znaki poprzeczne – znaki wyznaczające miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystów w poprzek jezdni,
miejsca zatrzymania pojazdów, oraz miejsc lokalizacji progów zwalniających.
Znaki uzupełniające – znaki w postaci symboli, napisów, linii przystankowych oraz inne określające szczególne
miejsca na nawierzchni.
Materiały do poziomego znakowania dróg – materiały zawierające rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalników,
które mogą zostać naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, itp. na nawierzchnie drogowe,
stosowane w temperaturze otoczenia. Materiały te powinny być retrorefleksyjne.
Materiały do znakowania grubowarstwowego – materiały nakładane warstwą grubości od 0,9mm do 3,5mm.
Należą do nich masy termoplastyczne i masy chemoutwardzalne stosowane na zimno. Dla linii strukturalnych i
profilowanych grubość linii może wynosić 5 mm
Oznakowanie cienkowarstwowe – oznakowanie na jezdni wykonane farbą nakładaną warstwą grubości od 0,3mm do
0,8 mm.
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz ST D.00.00.00.
„Wymagania ogólne”

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogólne"
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.
2.
Materiały stosowane przez Wykonawcę do poziomego oznakowania dróg powinny spełniać warunki postawione w
rozporządzeniu Ministra Infrastruktury – Załącznik nr 2 do Rozporządzenia z dnia 3 lipca 2003 (Dz.U. nr 220, poz. 2181).
Producenci powinni oznakować wyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
11 sierpnia 2004 (Dz.U. nr 198 poz. 2041), co oznacza wystawienie deklaracji zgodności z aprobatą techniczną (np. dla farb
oraz mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych) lub znakiem CE, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, co
oznacza wystawienie deklaracji zgodności z normą zharmonizowaną (np. dla kulek szklanych i punktowych elementów
odblaskowych).
2.1. Materiały do oznakowania grubowarstwowego
Jako materiały do znakowania grubowarstwowego należy użyć masy chemoutwardzalne umożliwiające nakładanie ich warstwą
grubości od 0,9 mm do 3,5mm.

56

Masy chemoutwardzalne powinny być substancjami jedno- lub dwuskładnikowymi, mieszanymi ze sobą w proporcjach
ustalonych przez producenta i nakładanymi na nawierzchnię odpowiednim aplikatorem. Masy te powinny tworzyć warstwę
kohezyjną w wyniku reakcji chemicznej.
Właściwości materiałów do oznakowania grubowarstwowego i wykonanych elementów określa Aprobata Techniczna.
2.2. Kulki szklane
Materiały w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na materiały do
oznakowania powinny zapewniać widzialność w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu wiązki światła
wysyłanej przez reflektory pojazdu.
Kulki szklane powinny charakteryzować się współczynnikiem załamania powyżej 1,50, wykazywać odporność na wodę,
kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowy oraz zawierać nie więcej niż 20% kulek z defektami w przypadku kulek o
maksymalnej średnicy poniżej 1 mm oraz 30 % w przypadku kulek o maksymalnej średnicy równej i większej niż 1 mm.
Krzywa uziarnienia powinna mieścić się w krzywych granicznych podanych w wymaganiach aprobaty technicznej wyrobu
lub w certyfikacie CE.
Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywać stopień hydrofobizacji co najmniej 80%.
Wymagania i metody badań kulek szklanych podano w PN-EN 1423:2000.
Właściwości kulek szklanych określają odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfikaty „CE”.
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Materiały do znakowania nawierzchni powinny zachować stałość swoich właściwości chemicznych i fizycznych przez okres co
najmniej 6 miesięcy składowania w warunkach określonych przez producenta. Materiały należy przechowywać w magazynach
odpowiadających zaleceniom producenta, zwłaszcza powinny być zabezpieczone przed napromieniowaniem słonecznym,
opadami i przechowywane w temperaturze od 0o do 25oC. Materiały do poziomego znakowania dróg powinny być
przechowywane w oryginalnych opakowaniach producenta. Opakowania powinny być zgodne z PN-O-79252 a ponadto na
każdym opakowaniu powinien być umieszczony trwały napis zawierający:
– nazwę producenta i materiału,
– masa brutto i netto,
– numer partii i data produkcji,
– informację, że wyrób posiada aprobatę techniczną IBDiM i jej numer
– nazwę jednostki certyfikującej i numer certyfikatu, jeśli dotyczy,
– znak budowlany „B” i/lub znak „CE”
– informacje o szkodliwości i klasie zagrożenia pożarowego,
– ewentualne wskazówki dla użytkowników.
W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobów chemoutwardzalnych oznakowanie opakowania powinno być zgodne z
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 (Dz.U. nr 73 poz. 1679).
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogólne"
3.1. Sprzęt do znakowania poziomego
Do wykonania oznakowania poziomego należy stosować następujący sprzęt:
– układarki mas chemoutwardzalnych,
– kotły do rozgrzewania masy,
– malowarki zintegrowane z systemem zmechanizowanego posypywania mikrokulkami szklanym.
Znakowanie podłużne musi być wykonywane wyłącznie sprzętem mechanicznym.
Znakowanie poprzeczne może być wykonywane przy użyciu szablonów.
Zestaw sprzętu powinien posiadać możliwość regulacji wydajności nanoszonych materiałów oraz gwarantować równomierność
ich podawania
Do oczyszczenia znakowanej powierzchni można użyć szczotek mechanicznych oraz sprężarek.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogólne"
4.1. Przewóz materiałów do poziomego znakowania dróg
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość
wykonywanych robót.
Materiały do poziomego znakowania dróg należy przewozić w pojemnikach zapewniających szczelność, bezpieczny
transport i zachowanie wymaganych właściwości materiałów. Pojemniki powinny być oznakowane zgodnie z normą PN-079252.
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Materiały do znakowania poziomego należy przewozić krytymi środkami transportowymi, chroniąc opakowania przed
uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 oraz zgodnie z prawem przewozowym.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogólne"
5.1. Warunki atmosferyczne
W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosić co najmniej 10oC, a wilgotność
względna powietrza powinna być zgodna z zaleceniami producenta lub wynosić co najwyżej 85%.
5.2. Przygotowanie podłoża do wykonania znakowania
Przed wykonaniem znakowania poziomego należy oczyścić powierzchnię nawierzchni z pyłu, kurzu, smarów, olejów i innych
zanieczyszczeń, przy użyciu sprzętu wymienionego w ST i zaakceptowanego przez Inżyniera.
Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi być czysta i sucha.
5.3. Jednorodność nawierzchni znakowanej
Poprawność wykonania znakowania wymaga jednorodności nawierzchni znakowanej. Nierównomierności i albo miejsca łatania
nawierzchni, które nie wyróżniają się od starej nawierzchni i nie mają większego rozmiaru niż 15% powierzchni znakowanej,
uznaje się za powierzchnie jednorodne.
5.4. Przedznakowanie
W celu dokładnego wykonania poziomego oznakowania drogi, można wykonać przedznakowanie, stosując się do instrukcji
Inżyniera oraz Załącznika Nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich
umieszczania na drogach (DzU. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218) – „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków
drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach”.
Do wykonania przedznakowania można stosować nietrwałą farbę, np. farbę silnie rozcieńczoną rozpuszczalnikiem. Zaleca
się wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Początek i koniec znakowania należy zaznaczyć małą
kreską poprzeczną.
5.5. Odcinek próbny
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w miejscu określonym przez Inżyniera. Długość
odcinka próbnego nie powinna być mniejsza niż 300m zawierającego linie segregacyjne oraz linie krawędziowe.
Na odcinku próbnym należy :
sprawdzić ilość wbudowanej masy wraz z kulkami na 1m² powierzchni oznakowania na próbce z blachy o wymiarach
240x100x0,5mm, trwale ocechowanej, posiadającą określoną tarę. Cała powierzchnia płytki musi być pokryta aplikowanym
materiałem. Ilość wbudowanego materiału musi być zgodna z Aprobatą Techniczną. Ilość wbudowanej masy wraz z kulkami
powinna zapewnić wymaganą grubość dla oznakowania grubowarstwowego.
sprawdzić widzialność w dzień tj. wykonać pomiary barwy i współczynnika luminancji β z częstotliwością 1 pomiar na
linii segregacyjnej i 2 pomiary na liniach krawędziowych. Jeden (1) pomiar oznacza wykonanie 5 uwidocznionych
odczytów (współrzędnych chromatyczności x,y i współczynnika luminancji ß ) na tej samej linii i z niewielkim
przesunięciem lokalizacji.
Wyniki współrzędnych chromatyczności x,y należy nanieść na wykres i sprawdzić czy mieszczą się w polu zdefiniowanym
dla koloru białego (p. 2.1.d). Wszystkie pomiary współrzędnych x, y muszą mieścić się w polu koloru białego. W przypadku
nie spełnienia tego wymagania oznakowanie nie może być dopuszczone do wbudowania na drodze.
Wielkość współczynnika luminancji β jest średnią z pięciu pomiarów i musi spełniać wymagania jak dla nowego
oznakowania zgodnie z Aprobatą Techniczną.
sprawdzić widzialność w nocy poprzez:
- ocenę wizualną nocą równomierności odblasku na całej szerokości linii w całym przekroju drogi. Oznakowanie musi
być jednorodne i nie powinno posiadać żadnych plam, etc.
- pomiar odblasku wykonywany z częstotliwością 1pomiar na linii segregacyjnej oraz 2 pomiary na liniach
krawędziowych w przekroju drogi. Jeden (1) pomiar oznacza wykonanie 3 uwidocznionych odczytów na tej samej linii i z
niewielkim przesunięciem lokalizacji. Wynik stanowi średnia z trzech odczytów i musi spełniać wymagania jak dla nowego
oznakowania zgodnie z Aprobatą Techniczną.
Wyniki uzyskane z odcinka próbnego są przedmiotem oceny Inżyniera. Na podstawie wyników uzyskanych na odcinku próbnym
Inżynier podejmie decyzję o dopuszczeniu do układania masy na wykonywanym odcinku drogi.
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5.6. Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego masami chemoutwardzalnymi
Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku ich braku lub niepełnych
danych – zgodne z poniższymi wskazaniami.
Materiał znakujący należy nakładać równomierną warstwą o grubości ustalonej na odcinku próbnym zachowując wymiary i
ostrość krawędzi. Grubość nanoszonej warstwy zaleca się kontrolować przy pomocy grzebienia pomiarowego na płytce
szklanej lub metalowej, podkładanej na drodze układarki. Ilość materiału zużyta w czasie prac, określona przez średnie
zużycie na metr kwadratowy, nie może się różnić od ilości ustalonej, więcej niż o 20%.
W przypadku dwuskładnikowych mas chemoutwardzalnych prac nie wolno wykonać ręcznie lub przy użyciu prostych
urządzeń, np. typu „Plastomarker” lecz maszynami specjalistycznymi z napędem własnym.
UWAGA:
Dla celów kontroli jakości wykonanego oznakowania grubowarstwowego strukturalnego należy, w miejscach uzgodnionych z
Inżynierem, tuż po wykonaniu odcinka oznakowania grubowarstwowego rozprowadzić packą wykonane oznakowanie tak, aby
uzyskać jednolitą białą powierzchnię (bez prześwitów czarnej nawierzchni). Długość takiego odcinka testowego powinna być
taka, aby była możliwość ustawienia aparatu do pomiarów bieli oznakowania i wykonania pomiarów. Należy wykonać ewidencję
tych punktów, w celu ponownego sprawdzenia parametrów oznakowania.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogólne"
6.1. Kontrola jakości materiałów
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
* uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty
zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),
* sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
Ponadto Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć próbniki z naniesionymi wzorcami oznakowania na blasze
(300x250x0,8mm), po jednym dla każdego rodzaju materiału. Próbniki muszą być wykonane zgodnie z Aprobatą Techniczną
(wagowe zużycie materiału, wzorzec struktury wykonywanego oznakowania).
6.2. Badanie przygotowania podłoża i przedznakowania
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi być całkowicie czysta i sucha. Przedznakowanie powinno
być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.6.
6.3. Kontrola wykonywanego oznakowania poziomego
6.3.1. Częstotliwość wykonywania badań
Wykonawca wykonując znakowanie poziome przeprowadza przed rozpoczęciem każdej pracy oraz w czasie jej
wykonywania, co najmniej raz dziennie, następujące badania:
a) przed rozpoczęciem pracy:
–
sprawdzenie oznakowania opakowań,
–
wizualną ocenę stanu materiału, w zakresie jego jednorodności i widocznych wad,
–
pomiar wilgotności względnej powietrza,
–
pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
b) w czasie wykonywania pracy:
–
pomiar czasu stygnięcia masy – wg Aprobaty Technicznej,
–
wizualną ocenę równomierności rozłożenia kulek szklanych,
–
pomiar grubości warstwy oznakowania – co najmniej 1 badanie na 1 km każdej linii,
–
pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodność z Dokumentacją Projektową i Załącznikiem Nr 2 do
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na
drogach (DzU. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218) – „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków
drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach”
c) kontrola wykonanego oznakowania
–
widzialność w nocy (wykonywana z częstotliwością minimum co 1 km z zastrzeżeniem, że w przypadku nie
uzyskania wymaganych wyników - zagęszczenie punktów pomiarowych co 300 m)
–
widzialność w dzień (wykonywana z częstotliwością minimum co 1 km z zastrzeżeniem, że w przypadku nie
uzyskania wymaganych wyników - zagęszczenie punktów pomiarowych co 300 m)
–
szorstkości (badanie wykonuje się w jednym miejscu wskazanym przez Inżyniera),
–
określenia barwy czyli oznaczenie składowych trójchromatycznych x, y przy zdefiniowanym źródle światła (2
pomiary określające pole barwy), odpowiadających wymaganiom podanym w pkt. 2.1
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Protokół z przeprowadzonych badań wraz z jedną próbką na blasze (300x250x0,8mm) Wykonawca powinien przechować do
czasu upływu okresu gwarancji.
6.4. Wymagania dla wykonanego oznakowania
Wymagania dla oznakowania grubowarstwowego
Oznakowanie grubowarstwowe powinno spełniać następujące wymagania:
 grubość warstwy od 1,8÷3mm dla mas chemoutwardzalnych
 wymagania dla oznakowania dla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu
 trwałość w skali LPC - 10
 widzialność w dzień – barwa oznakowania określona współczynnikiem iluminacji  – min 0,40 – klasa
nawierzchni asfaltowej,
 widzialność w nocy – powierzchniowy współczynnik odblasku RL mierzony w mcd m -2 lx-1 – minimum 50
RW3
 wskaźnik szorstkości SRT – min. 45 – klasa S1
 użycie materiału – wg Aprobaty Technicznej
 wymagany okres trwałości – 4 lata oraz spełnienie na koniec tego okresu poniższych wymagań
 trwałość w skali LPC - 10
 widzialność w dzień – barwa oznakowania określona współczynnikiem iluminacji  – min 0,30 – klasa
nawierzchni asfaltowej,
 widzialność w nocy – powierzchniowy współczynnik odblasku RL mierzony w mcd m -2 lx-1 – minimum 35
RW2
 wskaźnik szorstkości SRT – min. 45 – klasa S1
 czas schnięcia (wg ASTM D 711-84) gwarantowany przez producenta.
Współrzędne chromatyczności x,y dla stałego oznakowania poziomego dróg – dla koloru białego
Współrzędne punktów narożnych
1
2
3
x
0,355
0,305
0,285
y
0,355
0,305
0,325

B3 dla
- klasa

B2 dla
- klasa

4
0,335
0,375

Wymagania dla oznakowania cienkowarstwowego
Oznakowanie cienkowarstwowe powinno spełniać następujące wymagania:
 grubość warstwy na mokro od 0,4 do 0,8mm (grubość warstwy mierzona na mokro, po wyschnięciu zmniejsza się o około
40÷50%)
 wymagania dla oznakowania dla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu
 Trwałość w skali LPC - min 10
 Barwa oznakowania określona współczynnikiem iluminacji  – min 0,40 – klasa B3
 Powierzchniowy współczynnik odblasku RL mierzony w mcd m-2 lx-1 – minimum 200 – klasa R4
 Wskaźnik szorstkości SRT – min. 45 – klasa S1
 użycie materiału – wg Aprobaty Technicznej
 okres trwałości – 2 lata oraz spełnienie na koniec tego okresu poniższych wymagań
 Trwałość w skali LPC - min 6
 Barwa oznakowania określona współczynnikiem iluminacji  – min 0,30 – klasa B2
 Powierzchniowy współczynnik odblasku RL mierzony w mcd m-2 lx-1 – minimum 100 – klasa R2
 Wskaźnik szorstkości SRT – min. 45 – klasa S1
 Czas schnięcia (wg ASTM D 711-84) gwarantowany przez producenta
Współrzędne chromatyczności x,y dla stałego oznakowania poziomego dróg – dla koloru białego
Współrzędne punktów narożnych
1
2
3
4
x
0,355
0,305
0,285
0,335
y
0,355
0,305
0,325
0,375
6.5. Tolerancje wymiarów oznakowania
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, wykonanego zgodnie z Dokumentacją Projektową i Załącznikiem
Nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
(DzU. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218) – „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i
warunki ich umieszczania na drogach”, powinny odpowiadać następującym warunkom:
- szerokość linii może różnić się od wymaganej o  5mm
- długość linii może być mniejsza od wymaganej co najwyżej o 50 mm lub większa co najwyżej o 150 mm,
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-

dla linii przerywanych, długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie może odbiegać od średniej liczonej z 10
kolejnych cykli o więcej niż  50 mm długości wymaganej
dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów narożnikowych nie może mieć większej odchyłki od wymaganego wzoru niż 
50 mm dla wymiaru długości i  20 mm dla wymiaru szerokości.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogólne"
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego oznakowania poziomego, zamontowanego azylu,
zamontowanego separatora ruchu oraz 1 szt. (sztuka) zamocowanego punktowego elementu odblaskowego.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogólne"
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z wymaganiami Inżyniera, Dokumentacją Projektową i ST, jeśli wszystkie badania i
pomiary, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, dały wyniki pozytywne.
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, w zależności od przyjętego sposobu wykonania robót, może być
dokonany po:
– oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
– przedznakowaniu.
8.2. Odbiór ostateczny
Odbioru ostatecznego należy dokonać po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników pomiarów i badań
jakościowych określonych w punktach od 2 do 6.
8.3. Odbiór pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego. Sprawdzeniu podlegają cechy oznakowania
określone w POD-97.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogólne"
9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa 1 m2 oznakowania poziomego wykonanego przy użyciu mas chemoutwardzalnych obejmuje:
– składniki ceny jednostkowej określone w D.00.00.00,
– prace pomiarowe, przygotowawcze,
– przygotowanie materiałów,
– oczyszczenie podłoża (nawierzchni)
– wykonanie odcinka próbnego wraz z niezbędnymi próbkami i pomiarami,
– przedznakowanie,
– wykonanie oznakowania masami chemoutwardzalnymi
– ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót,
– przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-89/C-81400
2. PN-85/O-79252
3. PN-EN 1423:2000
3a. PN-EN

Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe
Materiały do poziomego oznakowania dróg Materiały do posypywania. Kulki szklane,
kruszywo przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny)
Materiały do poziomego oznakowania dróg Materiały do posypywania. Kulki szklane,
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1423:2001/A1:2005
4. PN-EN 1436:2000
4a. PN-EN
1436:2000/A1:2005
5. PN-EN 1463-1:2000
5a. PN-EN 14631:2000/A1:2005
5b. PN-EN 1463-2:2000
6. PN-EN 1871:2003
6a. PN-EN 13036-4:
2004(U)

kruszywo przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny (Zmiana A1)
Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące poziomego
oznakowania dróg
Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące poziomego
oznakowania dróg (Zmiana A1)
Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy odblaskowe Część 1:
Wymagania dotyczące charakterystyki nowego elementu
Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy odblaskowe Część 1:
Wymagania dotyczące charakterystyki nowego elementu (Zmiana A1)
Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy odblaskowe Część 2:
Badania terenowe
Materiały do poziomego oznakowania dróg. Właściwości fizyczne
Drogi samochodowe i lotniskowe – Metody badań – Część 4: Metoda pomiaru oporów
poślizgu/poślizgnięcia na powierzchni: próba wahadła

10.2. Przepisy związane i inne dokumenty
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegółowe warunki techniczne dla
znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)
Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97. Seria „I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM,
Warszawa, 1997
Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 272 z późniejszymi zmianami)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności,
wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania
wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz. 1679)
Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych (RID/ADR)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (Dz.U. nr 249, poz. 2497)
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D-07.06.02 URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
robotami remontowo-utrzymaniowymi na terenie miasta Kościerzyna.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem ogrodzenia
ochronnego (balustrada U11).
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Ogrodzenia ochronne sztywne - przegrody fizyczne separujące ruch pieszy od ruchu kołowego wykonane z
kształtowników stalowych, siatek na linkach naciągowych, ram z kształtowników wypełnionych siatką, szczeblinami lub
panelami z tworzyw sztucznych lub szkła zbrojonego.
1.4.2. Kształtowniki - wyroby o stałym przekroju poprzecznym w kształcie złożonej figury geometrycznej, dostarczane w
odcinkach prostych, stosowane w konstrukcjach stalowych lub w połączeniu z innymi materiałami budowlanymi.
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.4.4. Łańcuch techniczny ogniwowy - wyrób z prętów lub walcówki stalowej o ogniwach krótkich, średnich i długich
zgrzewanych elektrycznie.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność robót z Dokumentacją Projektową, ST i
poleceniami Kierownika Projektu.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich składowania, podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu urządzeń zabezpieczających ruch pieszy, objętych niniejszą ST, są:

słupki U12c,

słupki metalowe i elementy połączeniowe,

pręty stalowe,

prefabrykaty betonowe (bloczki betonowe 0,2x0,2x0,6),

materiały do malowania i renowacji powłok malarskich.
2.3. Słupki metalowe i elementy połączeniowe
2.3.1. Wymiary i najważniejsze charakterystyki słupków
Słupki metalowe ogrodzeń można wykonywać z ocynkowanych rur okrągłych, zgodnie z Dokumentacją Projektową lub
wskazaniami Kierownika Projektu.
Wymiary i najważniejsze charakterystyki słupków można przyjmować zgodnie z tabl. 1 do 2.
Tablica 1. Rury stalowe okrągłe bez szwu walcowane na gorąco wg PN-H-74219


Średnica zewnętrzna
51,0
54,0
57,0
60,3
63,5
70,0
76,1
82,5
88,9
101,6

Dopuszczalne odchyłki, %

Masa 1 m rury
Grubość ścianki
od 2,6 do 12,5
od 2,6 do 14,2
od 2,9 do 14,2
od 2,9 do 14,2
od 2,9 do 16,0
od 2,9 do 16,0
od 2,9 do 20,0
od 3,2 do 20,0
od 3,2 do 34,0
od 3,6 do 20,0

kg/m
od 3,10 do 11,9
od 3,30 do 13,9
od 3,87 do 15,0
od 4,11 do 16,1
od 4,33 do 18,7
od 5,80 do 21,3
od 5,24 do 27,7
od 6,26 do 30,8
od 6,76 do 34,0
od 8,70 do 40,2

średnicy
zewnętrznej

grubości
ścianki

± 1,25

± 15

Tablica 2. Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno wg PN-H-74220
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Średnica

Grubość

Masa

zewnętrzna

ścianki

1 m rury

mm
51,0
54,0
57,0
60,3
63,5

mm
od 2,9 do 5,6
od 2,9 do 8,0
od 2,9 do 10,0
od 7,1 do 10,0
od 7,1 do 10,0

Dopuszczalne odchyłki, %

kg/m
od 3,44 do 6,27
od 3,65 do 9,04
od 3,87 do 11,60
od 9,34 do 12,40
od 9,90 do 13,20

Średnica

Grubość

zewnętrzna

ścianki

± 1,0

± 15

Za zgodą Kierownika Projektu można stosować poręcze zgodne z [47], [49] lub KB8-3.3(5) [48] typ P1 z płaskownika
50x10 mm (szczebliny, przeciągi) i 80x12 mm (pochwyt, słupki);
typ 2A z pochwytem z ceownika 80E, słupkami z dwuteownika 80 oraz przeciągami z rur cp 32x3; typ 2B jak typ 2A lecz z
przeciągami z kątownika 45x45x5 mm; typ 3A z pochwytem z ceownika 80E, słupkami z dwuteownika 80 oraz przeciągami
z rur p 32x3 oraz typ 3B jak wyżej lecz z przeciągami z kątownika 45x45x5 mm. Długość segmentów: dla poręczy ze
szczeblinami 1,0 m dla pozostałych 2,0 m. Wysokość poręczy wynosi 1,0 m. Poręcze powinny odpowiadać wymaganiom
[53].
2.3.2. Wymagania dla rur
Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej zaakceptowanej przez Kierownika Projektu.
Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, zawalcowań i naderwań.
Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające z procesu wytwarzania, mieszczące się w granicach
dopuszczalnych odchyłek wymiarowych.
Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury. Pożądane jest, aby rury były dostarczane o:

długościach dokładnych, zgodnych z zamówieniami; z dopuszczalną odchyłką + 10 mm,

długościach wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3 m z naddatkiem 5 mm na każde
cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości wielokrotnej, jak dla długości dokładnych.
Rury powinny być proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekraczać 1,5 mm na 1 m długości
rury.
Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R65, 18G2A): PN-H-84023-07,
PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-84030-02 lub inne normy. Do ocynkowania rur stosuje się gatunek cynku Raf wg PN-H82200.
2.3.3. Wymagania dla drutu spawalniczego
Drut spawalniczy powinien spełniać wymagania PN-M-69420, odpowiednio dla spawania gazowego acetylenowo-tlenowego
lub innego zaakceptowanego przez Kierownika Projektu. Średnica drutu powinna wynosić połowę grubości elementów
łączonych. Powierzchnia drutu powinna być czysta i gładka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu lub smarów.
Wytrzymałość drutów na rozciąganie powinna wynosić:
średnica drutu - mm

wytrzymałość na rozciąganie

od 1,2 do 1,6

od 750 do 1 200 MPa

od 2,0 do 3,0

od 550 do 1 000 MPa

powyżej 3,0

od 450 do 900 MPa.

Druty mogą być dostarczane w kręgach, na szpulach lub w pakietach. Kręgi drutów powinny składać się z jednego odcinka
drutu, a zwoje nie powinny być splątane. Łączna maksymalna masa pakowanych drutów i prętów nie powinna przekraczać
50 kg netto. Druty powinny być przechowywane w suchych pomieszczeniach, wolnych od czynników wywołujących
korozję.
2.4. Beton i jego składniki
Beton powinien być klasy B-15. Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250. Cement stosowany do betonu
powinien być cementem portlandzkim klasy „32,5", odpowiadającym wymaganiom PN-EN-197-1 oraz PN-EN-197-2.
Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z postanowieniami BN-88/B-6731-08. Kruszywo do betonu
powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712. Woda powinna być „odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-B-32250.
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodę pitną.
2.5. Słupki U-12c
Słupki powinny mieć wysokość 0,6 – 0,8m a średnica minimum 120 mm.
2.6. Materiały do malowania powłok malarskich
Do malowania urządzeń ze stali należy używać materiały zgodne z PN-B-10285 bądź wg wskazań Kierownika Projektu.
12. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych
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Wykonawca przystępujący do wykonania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:

szpadli, drągów stalowych, wyciągarek do napinania linek i siatek, młotków, kluczy do montażu elementów
panelowych itp.

środków transportu materiałów,

żurawi samochodowych o udźwigu do 4 t,

ewentualnych wiertnic do wykonania dołów pod słupki w gruncie zwięzłym (lecz nie w terenach uzbrojonych w
centrach miast),

ewentualnych młotów (bab), wibromłotów do wbijania lub wwibrowania słupków w grunt,

przewoźnych zbiorników do wody,

betoniarek przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro",

koparek kołowych (np. 0,15 m3) lub koparek gąsiennicowych (np. 0,25 m3),

sprzętu spawalniczego itp.
13. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Rury stalowe na słupki, przeciągi, pochwyty przewozić można dowolnymi środkami transportu. W przypadku załadowania
na środek transportu więcej niż jednej partii rur należy je zabezpieczyć przed pomieszaniem.
Kształtowniki można przewozić dowolnym środkiem transportu luzem lub w wiązkach. W przypadku ładowania na środek
transportu więcej niż jednej partii wyrobów należy je zabezpieczyć przed pomieszaniem. Przy transporcie przedmiotów
metalizowanych zalecana jest ostrożność ze względu na podatność powłok na uszkodzenia mechaniczne, występujące przy
uderzeniach.
Druty i pręty spawalnicze należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed korozją, zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem.
Cement należy przewozić zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08, zaś mieszankę betonową wg PN-B-06251.
14. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5.
5.2. Zasady wykonania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych
W zależności od wielkości robót Wykonawca przedstawi do akceptacji Kierownika Projektu zakres robót wykonywanych
bezpośrednio na placu budowy oraz robót przygotowawczych na zapleczu.
Przed wykonywaniem robót należy wytyczyć lokalizację poręczy na podstawie Dokumentacji Projektowej lub zaleceń
Kierownika Projektu.
Do podstawowych czynności objętych niniejszą ST przy wykonywaniu ww. robót należą:

wykonanie dołów pod słupki,

wykonanie fundamentów betonowych pod słupki,

ustawienie słupków,

zamontowanie elementów z rur.
5.3. Wykonanie dołów pod słupki
Doły pod słupki powinny mieć wymiary w planie co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka, a głębokość od 0,8 do
1,2 m.
5.4. Ustawienie słupków wraz z wykonaniem fundamentów betonowych pod słupki
Słupki mogą być osadzone w betonie ułożonym w dołku albo oprawione w bloczki betonowe formowane na zapleczu i
dostarczane do miejsca budowy urządzenia zabezpieczającego ruch pieszych. Po uzyskaniu akceptacji Kierownika Projektu,
bloczki betonowe mogą być obłożone kamieniami lub gruzem i przysypane ziemią.
Słupek należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową odpowiadającą wymaganiom punktu 2.4. Do
czasu stwardnienia betonu słupek należy podeprzeć.
Fundament betonowy wykonany „na mokro", w którym osadzono słupek, można wykorzystywać do dalszych prac, co
najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka w betonie, a jeśli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest niższa od
10oC - po 14 dniach.
5.5. Ustawienie słupków
Słupki, powinny stać pionowo w linii urządzenia zabezpieczającego ruch pieszych, a ich wierzchołki powinny znajdować się
na jednakowej wysokości.
Słupki końcowe, narożne oraz stojące na załamaniach wygrodzenia o kącie większym od 15o należy zabezpieczyć przed
wychylaniem się ukośnymi słupkami wspierającymi, ustawiając je wzdłuż biegu ogrodzenia pod kątem ok. 30 do 45 o.
5.6. Wykonanie urządzeń zabezpieczających ruch pieszych w formie poręczy
Poręcze oddzielające ruch pieszy od kołowego winny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową (tj. bariery U-11).
Za zgodą Kierownika Projektu można stosować poręcze zgodne z [47], [49] lub KB8-3.3(5) [48] typ P1 z płaskownika
50x10 mm (szczebliny, przeciągi) i 80x12 mm (pochwyt, słupki); typ 2A z pochwytem z ceownika 80E, słupkami z
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dwuteownika 80 oraz przeciągami z rur 0 32x3; typ 2B jak typ 2A lecz z przeciągami z kątownika 45x45x5 mm; typ 3A z
pochwytem z ceownika 80E, słupkami z dwuteownika 80 oraz przeciągami z rur cp 32x3 oraz typ 3B jak wyżej lecz z
przeciągami z kątownika 45x45x5 mm. Długość segmentów: dla poręczy ze szczeblinami 1,0 m dla pozostałych 2,0 m.
Wysokość poręczy wynosi 1,0 m. Poręcze powinny odpowiadać wymaganiom [53].
Rozstaw dylatacji poręczy powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową.
Maksymalną długość poręczy nie dylatowanych określa się na 50 m pod warunkiem zgody Kierownika Projektu.
5.7. Wykonanie spawanych złącz elementów urządzeń zabezpieczających ruch pieszych
Złącza spawane elementów urządzeń zabezpieczających ruch pieszych powinny odpowiadać wymaganiom PN-M-69011.
Wytrzymałość zmęczeniowa spoin powinna wynosić od 19 do 32 MPa. Odchyłki wymiarów spoin nie powinny przekraczać
± 0,5 mm dla grubości spoiny do 6 mm i ± 1,0 mm dla spoiny powyżej 6 mm.
Odstęp, w złączach zakładkowych i nadkładkowych, pomiędzy przylegającymi do siebie płaszczyznami nie powinien być
większy niż 1 mm.
Dopuszczalne wymiary wad w złączach spawanych wg PN-M-69775. Kierownik Projektu może dopuścić wady większe niż
podane w PN-M-69775, jeśli uzna, że nie mają one zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne urządzeń
zabezpieczających ruch pieszych.
5.8. Malowanie metalowych urządzeń zabezpieczających ruch pieszych
Zaleca się przeprowadzać malowanie w okresie od maja do września, wyłącznie w dni pogodne, przy zalecanej temperaturze
powietrza od 15 do 20oC; nie należy malować pędzlem lub wałkiem w temperaturze poniżej +5oC, jak również malować
metodą natryskową w temperaturze poniżej +15oC oraz podczas występującej mgły i rosy.
Należy przestrzegać następujących zasad przy malowaniu urządzeń:

z powierzchni stali należy usunąć bardzo starannie pył, kurz, pleśnie, tłuszcz, rdzę, zgorzelinę, ewentualnie starą
łuszczącą się farbę i inne zabrudzenia zmniejszające przyczepność farby do podłoża; poprzez zmywanie, usuwanie przy
użyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materiałów ściernych, piaskowania, odpalania, ługowania lub
przy zastosowaniu innych środków, zgodnie z wymaganiami PN-IS0-8501-1 i PN-H-97052,

przed malowaniem należy wypełnić wgłębienia i rysy na powierzchniach za pomocą kitów lub szpachlówek ogólnego
stosowania, a następnie - wygładzić i zeszlifować podłoże pod farbę,

do malowania można stosować farby ogólnego stosowania przeznaczone do użytku zewnętrznego, dobrej jakości, z
nieprzekroczonym okresem gwarancji, jako:
 farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne),
 farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowo-styrenowe, akrylowe itp.)
 rozcieńczalniki zalecone przez producenta stosowanej farby,

farbę dłużej przechowywaną należy przygotować do malowania przez usunięcie „kożucha" (zestalonej substancji
błonotwórczej na powierzchni farby), dokładne wymieszanie (połączenie lżejszych i cięższych składników farby),
rozcieńczenie zbyt zgęstniałej farby, ewentualne przecedzenie (usunięcie nierozmieszanych resztek osadu i innych
zanieczyszczeń),

malowanie można przeprowadzać pędzlami, wałkami malarskimi lub ewentualnie metodą natryskową (pistoletami
elektrycznymi, urządzeniami kompresorowymi itp.),

z zasady malowanie należy wykonać dwuwarstwowo: farbą do gruntowania i farbą nawierzchniową, przy czym każdą
następną warstwę można nałożyć po całkowitym wyschnięciu farby poprzedniej.
Malowanie powinno odpowiadać wymaganiom PN-H-97053.
Rodzaj farby oraz liczbę jej warstw zastosowanych przy malowaniu określają Kierownik Projektu na wniosek Wykonawcy,
zgodnie z zaleceniami producenta farby.
Należy zwracać uwagę na dokładne pokrycie farbą miejsc stykania się słupka metalowego z betonem fundamentu, ze
względu na najszybsze niszczenie się farby w tych miejscach i pojawianie się rdzawych zacieków sygnalizujących korozje
słupka.
Zaleca się stosowanie farb możliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska, z niską zawartością m.in.
niearomatycznych rozpuszczalników. Przy stosowaniu farb nieznanego pochodzenia Wykonawca przedstawi do akceptacji
Kierownika Projektu badania na zawartość szkodliwych składników (np. trującego toluenu jako rozpuszczalnika).
Wykonawca nie dopuści do skażenia farbami wód powierzchniowych i gruntowych oraz kanalizacji. Zlewki poprodukcyjne,
powstające przy myciu urządzeń i pędzli oraz z samej farby, należy usuwać do izolowanych zbiorników, w celu ich
naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detoksykacji.
15. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady dotyczące kontroli robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne", punkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producenta zaświadczenia o jakości (atesty) materiałów i
przedstawić je Kierownikowi Projektu w celu akceptacji materiałów, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 2.3.
Do materiałów, których producenci są zobowiązani dostarczyć zaświadczenia o jakości (atesty) należą:

rury i kształtowniki,

drut spawalniczy,

pręty zbrojeniowe,

elementy betonowe i żelbetowe.
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Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca należą materiały do wykonania fundamentów
betonowych „na mokro". Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy,
Kierownik Projektu może zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót.
6.3. Badania i kontrola w czasie wykonywania robót
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta powinny być sprawdzone w
zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z
zaleceniami tablicy 3.
Tablica 3. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczonych przez producentów
Liczba badań

Lp. Rodzaj badania
1

Sprawdzenie
powierzchni

2

Sprawdzenie
wymiarów

Opis badań

Ocena wyników badań

od 5 do 10 badań z Powierzchnię zbadać nieuzbrojonym okiem. Do Wyniki badań powinny
wybranych
losowo
ew. sprawdzenia głębokości
być zgodne z wymaelementów
w
każdej wad użyć dostępnych narzędzi (np. liniałów z ganiami pkt 2.3.
dostarczonej partii wyrobów
czujnikiem, suwmiarek, mikrometrów itp.
liczącej do 1000 elementów
Przeprowadzić uniwersalnymi przyrządami
pomiarowymi lub sprawdzianami

W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości dostarczonych wyrobów i
materiałów w zakresie wymagań podanych w pkt. 2.
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót
W czasie wykonywania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych należy zbadać:
a) zgodność wykonania urządzeń z Dokumentacją Projektową (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z Dokumentacją Projektową,
c) prawidłowość wykonania dołów pod słupki,
d) poprawność wykonania fundamentów pod słupki,
e) poprawność ustawienia słupków,
f) prawidłowość wykonania bariery ochronnej.
W przypadku wykonania spawanych złącz elementów urządzeń:
a) przed oględzinami, spoinę i przylegające do niej elementy łączone (od 10 do 20 mm z każdej strony) należy
dokładnie oczyścić z żużla, zgorzeliny, odprysków, rdzy, farb i innych zanieczyszczeń utrudniających prowadzenie
obserwacji i pomiarów,
b) oględziny złączy należy przeprowadzić wizualnie z ewentualnym użyciem lupy o powiększeniu od 2 do 4 razy; do
pomiarów spoin powinny być stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze,
c) w przypadkach wątpliwych można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymałości zmęczeniowej spoin,
zgodnie z PN-M-06515,
d) złącza o wadach większych niż dopuszczalne powinny być naprawione powtórnym spawaniem.
16. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne", punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową urządzenia zabezpieczającego ruch pieszych (ogrodzenia ochronnego) jest 1 m (metr).
Obmiar polega na określeniu rzeczywistej długości urządzenia zabezpieczającego ruch pieszych.
17. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne", punkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Kierownika Projektu, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne.
18. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne", punkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m balustrady obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji bariery ochronnej oraz materiałów pomocniczych,

dostarczenie na plac budowy składników oraz przygotowanie masy betonowej,

zainstalowanie urządzeń bezpieczeństwa w sposób zapewniający stabilność,
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doprowadzenie terenu wokół wykonanych urządzeń do stanu przewidzianego w dokumentacji projektowej lub wg
zaleceń Kierownika Projektu,
przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych.



19. PRZEPISY ZWIĄZANE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45
46
47.
48.
49.
50.

PN-B-03264 Konstrukcje żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk
PN-B-06250 Beton zwykły
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoinach bezwodnych
PN-B-13051 Szkło płaskie zbrojone
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania
PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia
PN-H-82200 Cynk
PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki
PN-H-84019 Stal węglowa konstrukcyjna wyższej jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki
PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki
PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury
PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki
PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco
PN-H-93200-02 Walcówka i pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco. Walcówka i pręty ogólnego zastosowania.
Wymiary
PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne
PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco
PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary
PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorąco
PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco
PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne
wytyczne
PN-H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania
PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne
PN-M-06515 Dźwignice. Ogólne zasady projektowania ustrojów nośnych
PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i wymagania
PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwości na podstawie oględzin
zewnętrznych
PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia
PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania
PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7
PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe. Ogólne wymagania i badania
PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe. Właściwości mechaniczne śrub i wkrętów
PN-M-84540 Łańcuchy techniczne ogniwowe o ogniwach krótkich
PN-M-84541 Łańcuchy techniczne ogniwowe o ogniwach średnich
PN-M-84542 Łańcuchy techniczne ogniwowe. Wymagania i badania
PN-M-84543 Łańcuchy techniczne ogniwowe o ogniwach długich
PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po
całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok
BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary
BN-89/1076-02 Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych,
staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania
BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
Poręcze mostowe - Ministerstwo Komunikacji, Centralne Biuro Studiów i Projektów Dróg i Mostów Transprojekt Warszawa, 1976.
Katalog budownictwa, Karta KB 8-3.3 (5), listopad 1965.
Leszek Mikołajków, „Urządzenia bezpieczeństwa ruchu na obiektach mostowych". Wydawnictwa Komunikacji
i Łączności, Warszawa 1988.
Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom I - Zasady stosowania znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
Zał. nr 1 do zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16, poz.
120).
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D. 08.07.01a PROGI ZWALNIAJĄCE NA JEZDNIACH
1. WSTĘP
1.1. Nazwa zadania
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
robotami remontowo-utrzymaniowymi na terenie miasta Kościerzyna.

1.2. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem i
odbiorem progów zwalniających wyspowych wypukłych na jezdniach.
Do oznakowania przyjść progi zwalniające wyspowe z gumy odpornej na UV o wymiarach 1800x3000x0,65 mm.
Progiem zwalniającym należy uzbroić każdy pas ruchu, w związku z tym na jedną lokalizację przypadają dwa
progi zwalniające.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Próg zwalniający - urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonane zwykle w formie wygarbienia,
wymuszające zmniejszenie prędkości.
1.4.2. Próg zwalniający liniowy - próg, obejmujący całą szerokość jezdni. Progi te mogą być wykonane jako
listwowe lub płytowe.
1.4.3. Próg zwalniający wyspowy - próg wykonany w formie wysp, umieszczonych na jezdni. Progi te mogą być
wykonane jako trapezowe lub łukowe.
1.4.4. Próg zwalniający listwowy - próg wykonany z elementu listwowego (jednolitego lub składanego z
segmentów), ułożonego i zamocowanego na jezdni lub wbudowanego w nią.
1.4.5. Próg zwalniający płytowy - próg, wykonany w formie płyty poprzez odpowiednie ukształtowanie
nawierzchni jezdni lub ułożenie i zamocowanie na niej odpowiednich elementów
1.4.6. Próg o zmniejszonej szerokości (próg skrócony) - próg liniowy, nie zajmujący całej szerokości ulicy, ze
względu na potrzeby odwodnieniowe, np. zachowania ścieku wzdłuż krawężnika.
1.4.7. Próg zwalniający podrzutowy - próg o małej długości i stromej płaszczyźnie najazdowej, powodujący przy
najechaniu silny podrzut pojazdu.
1.4.8. Długość progu - wymiar progu równoległy do osi jezdni.
1.4.9. Szerokość progu - wymiar progu prostopadły do osi jezdni w miejscu jego umieszczenia.
1.4.10. Wysokość progu - wymiar progu mierzony prostopadle do nawierzchni jezdni.
1.4.11. Nachylenie powierzchni najazdowej (zjazdowej) progu - nachylenie ukośnej lub łukowej powierzchni
progu od strony najazdu (zjazdu), mierzone jako stosunek jej wysokości do długości.
1.4.12. Graniczna prędkość przejazdu przez próg - najwyższa prędkość, przy której samochód osobowy średniej
wielkości (o masie 950 - 1050 kg) może przejechać przez próg bez wyraźnych
niedogodności ruchu oraz bez zagrożenia bezpieczeństwa ruchu.
1.4.13. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Materiały do wykonania progu zwalniającego
2.2.1. Zgodność materiałów do wykonania progu z dokumentacją projektową
Materiały do wykonania progu zwalniającego powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub
ST, nawiązującymi do określonej konstrukcji progu.
2.2.2. Materiały do wykonania progu z gotowych wyrobów, produkowanych z różnych tworzyw
Materiały do wykonania progu z gotowych wyrobów, produkowanych z różnych tworzyw sztucznych, mieszanek
gumowych, materiałów termoplastycznych itp. powinny być zgodne z aprobatą techniczną IBDiM, wydaną dla
określonego typu progu.
Dostarczony próg powinien być kompletny, obejmujący wszystkie elementy składowe progu:
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najazdowe, środkowe, zjazdowe i skrajne oraz materiały mocujące je do nawierzchni, np. śruby i kołki
rozporowe. W przypadku produkowania elementów progu w różnych kolorach (np. w kolorze czarnym, żółtych,
białym, czerwonym) dostawa musi objąć wystarczającą liczbę poszczególnych elementów, niezbędnych do
przemiennego skonstruowania progu, zgodnego z dokumentacją projektową,
ST lub instrukcją producenta.
Elementy progu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, a w przypadku braku
wystarczających ustaleń, powinny mieć charakterystyki zgodne z tablicą 1.
Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego elementów progu zwalniającego z tworzyw

Elementy progów, dostarczane z zasady na paletach, mogą być składowane na nich - pod wiatami, w magazynach
lub na otwartej przestrzeni, jednowarstwowo.
2.2.3 Materiały do oznakowania poziomego progu
Materiały do poziomego oznakowania progu powinny odpowiadać wymaganiom ST D-07.01.01
2.2.4. Materiały do oznakowania pionowego progu
Materiały do oznakowania pionowego progu powinny odpowiadać wymaganiom ST D-07.02.01
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania progów zwalniających
Wykonawca przystępujący do wykonania progów zwalniających, powinien wykazać się możliwością korzystania
z drobnego sprzętu pomocniczego do ręcznego przymocowania progu do jezdni, według wymagań określonych w
Aprobacie Technicznej lub instrukcji producenta.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów do wykonania progów zwalniających
Transport materiałów do wykonania progów zwalniających powinien odpowiadać wymaganiom określonym w
aprobacie technicznej (zazwyczaj może odbywać się dowolnym środkiem transportu, z wyrobami ułożonymi na
paletach).
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania progu zwalniającego
Konstrukcja progu zwalniającego powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub ST.
Próg należy wykonać w taki sposób, aby:
 nie być utrudniony przepływ wody wzdłuż cieków przykrawężnikowych,
 wykluczone było powstawanie kałuży wody lub tafli lodu przed i za progiem,
 nie być ograniczony dostęp do urządzeń znajdujących się w jezdni lub pod nią (np. studzienek
 ciekowych, rewizyjnych),
 być odpowiednio oznakowany i oświetlony.
5.3. Roboty przygotowawcze
Sposób wykonania progu z gotowych wyrobów powinien być zgodny z dokumentacją projektową, ST i aprobatą
techniczną. Materiały do wykonania progu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w pkcie 2.2.4.
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Montaż progu powinien być wykonany przez przeszkolony personel Wykonawcy, według instrukcji
montażu producenta i ew. aprobaty technicznej, ze zwróceniem uwagi na:
 stosowanie właściwej kolejności montażu poszczególnych elementów (skrajnych, środkowych,
najazdowych, bocznych itp.),
 przemienne montowanie elementów progów dostarczonych w równych kolorach (np. białych i żółtych
lub czerwonych i czarnych),

zastosowanie profilu stalowego (np. rury ocynkowanej) pod progiem, w kierunku poprzecznym do osi
jezdni (jeśli jest przewidziany do wzmocnienia i usztywnienia progu),
 dostosowanie wymiaru progu do szerokości jezdni, z nieutrudnionym przepływem wody wzdłuż cieków
przykrawężnikowych,
 przymocowanie progu do nawierzchni jezdni, np. za pomocą wkrętów kotwiących i koków rozporowych
5.4. Oznakowanie progu
5.4.1 Oznakowanie poziome progu
Oznakowanie poziome progu powinno być zgodne z dokumentacją projektową lub ST, a w przypadku niepełnych
danych, zaproponowane przez Wykonawcę do akceptacji przez przedstawiciela zmawiającego.
Materiały do wykonania oznakowania poziomego progu powinny odpowiadać wymaganiom pkt 2.4.7.
Sposób wykonania oznakowania poziomego progu powinien odpowiadać wymaganiom ST D- 07.01.01
Próg zwalniający z gotowych wyrobów produkowanych z różnych tworzyw sztucznych może być oznakowany
przez przemienne układanie gotowych elementów progu o różnych kolorach, np. czarnych i żółtych, po
zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru.
5.4.2. Oznakowanie pionowe progu
Oznakowanie pionowe progu powinno być zgodne z dokumentacją projektową lub ST i projektem organizacji
ruchu.
Materiały do wykonania oznakowania pionowego progu powinny odpowiadać wymaganiom pkt 2.4.8.
Sposób wykonania oznakowania pionowego progu powinien odpowiadać wymaganiom ST D- 07.02.01
Ze względu na konieczność skoordynowania oznakowania pionowego progu z oznakowaniem pionowym całej
ulicy lub jej fragmentu, zaleca się traktować te roboty jako towarzyszące, ujęte w
osobnych pozycjach kosztorysowych (niż próg).
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 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.),
 wykonał badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 2,
 sprawdził cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia przedstawicielowi Zamawiającego do
akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwo oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 2.
6.4. Badania wykonanych robót
Po zakończeniu robót należy sprawdzić wizualnie:
 konstrukcję, wygląd zewnętrzny i kompletność wykonania progu,
 ukształtowanie wysokościowe progu,
 możliwość przepływu wody przy progu, wzdłuż krawężników ulicznych,
 brak zagłębień przed i za progiem, w których powstawałyby kałuże wody lub tafle lodu,
 kompletność oznakowania poziomego i pionowego,
 zgodność oświetlenia progu z wymaganiami przepisów

Tablica 2. Częstotliwo oraz zakres badan i pomiarów w czasie robót
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest szt. (sztuka) wykonanego progu zwalniającego.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami przedstawiciela
Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki
pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 kpl progu obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- sporządzenie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu
- oznakowanie robót,
- przygotowanie podłoża,
- dostarczenie materiałów,
- ułożenie kompletnej konstrukcji (nawierzchni) progu z wszystkimi czynnościami pomocniczymi (2 szt. na
komplet),
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzętu.
Cena wykonania 1 szt. progu zwalniającego nie obejmuje robót towarzyszących (oznakowania pionowego,
oznakowania poziomego), które powinny są ujęte w innych pozycjach kosztorysowych.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
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10.1. Polskie Normy
1. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
2. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i
ocena zgodności
3. PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
4. PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu
cementowego pod nawierzchnię ulepszoną. Wymagania i badania
10.2. Branżowe Normy
5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
6. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i
badania
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